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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                               
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ  ΔΡΓΑΗΑ                                                                                                                                                                     
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ  ΑΦΑΛΗΖ & 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                                     
ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 
ΣΡΑΠΔΕΩΝ & 
 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΟΗΝΖ ΩΦΔΛΔΗΑ  
(ΣΑΤΣΔΚΩ) 
Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ                                                                                      
Σαρ/θή Γ/λζε:  Παηεζίσλ 54 – 10682 ΑΘΖΝΑ 
Πιεξνθνξίεο: Β. Μπέζθαο 
Σειέθσλν:  210-, 8808776, 8808712  
Fax:             210-8808759           
 
 
 
 
 
 
 
Σν Σακείν Αζθαιίζεσο Τπαιιήισλ  Σξαπεδψλ  
&  Δπηρεηξήζεσλ  Κνηλήο  Ωθέιεηαο (ΣΑΤΣΔΚΩ), 
ΝΠΓΓ, 
 
 
Έρνληαο ππφςε: 
1.  Σηο δηαηάμεηο:  

α) ηνπ Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/27-11-95) «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 
Κξάηνπο & άιιεο δηαηάμεηο» 

β) Σνπ Ν. 2286/1995  (ΦΔΚ  19/Α/1.2.1995) «Πξνκήζεηεο  Γεκνζίνπ  Σνκέα» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε  κε  ην  άξζξν  8  ηνπ  Ν.  2741/1999  (ΦΔΚ  199/Α/28.9.1999). 

    γ) Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) : Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη      

        Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ 

δ)  Σνπ  Ν.  2556/97  (ΦΔΚ  270/97)  άξζξν  20  παξ.  14 «Γεληθά Αζθαιηζηηθά Θέκαηα». 

ε)  Σνπ  Ν.  2198/1994  (ΦΔΚ  43/Α/22.3.94) «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο». 

δ) Σνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ           

    Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» 

ε) Σνπ Ν. 4250/2014 αξζ. 3 «Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 
 

     θ)  Σν N.4144/2013άξζξν 22  (Α’  88) «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή  

         Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο». 
 
    η) Σν Ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέηξα ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα    
        Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

  ηα) Σν Ν. 2084 ηεο 2/7.10.92. Αλακφξθσζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

                 
                                   
                                   
                                   Αζήλα:24/10/2016                                                   
                                   Αξ. Πξση:26411/25537/61 
 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 
 

Πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθά ρακειφηεξε ηηκή, 
γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ηεο αλάζεζεο ζε 
ηξίηνπο εθπφλεζεο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ησλ 
Σνκέσλ ηνπ Κιάδνπ Πξφλνηαο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ 
πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€  πιένλ ΦΠΑ. 
 
ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  .         
'Δηνο         Ζκέξα       'Ωξα       Μήλαο     Ζκεξνκ 
2016        Σξίηε        14:30   Ννέκβξηνο      08 

 
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ Κεληξηθή 
Τπεξεζία ΣΑΤΣΔΚΩ,  Παηεζίσλ 54 – Αζήλα, 6νο  
φξνθνο. 
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2. Σελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππ’ αξηζκ 692/29.06.2016  πνπ αλαθέξεηαη  ζηελ 

έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ. 
3. Σελ απφθαζε  Γ. ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ ππ΄αξηζκ. 967/05.10.2016 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έγθξηζε 

ηεο πξνθήξπμεο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ θαηαθχξσζεο απφ ηελ ζπκθεξφηεξε 
ζηελ ρακειφηεξε ηηκή  

4. Σελ απφθαζε  Γ. ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ ππ΄αξηζκ. 1025/19.10.2016 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ καηαίσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηελ πξνθήξπμε λένπ. 

 
 

 
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

 
Πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ νηθνλνκηθά 
ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο ηνπ έξγνπ ηεο εθπφλεζεο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ησλ 
Σνκέσλ ηνπ Κιάδνπ Πξφλνηαο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00€  πιένλ ΦΠΑ 
ην δε κέγηζην θφζηνο δελ πξέπεη λα μεπεξλά γηα ηνλ θάζε Σνκέα Πξφλνηαο ηνπ 
Σακείνπ σο αθνινχζσο: 

1. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ (ΣΠΠ-ΟΣΔ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 14.000 
επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

2. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ (ΣΠΠ-ΓΔΖ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 22.000 
επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

3. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΔ (ΣΠΠ-ΟΔ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 8.000 
επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

4. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΔΡΣ θαη Σνπξηζκνχ (ΣΠΠ-ΔΡΣ) κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 5.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

5. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξαπέδεο (ΣΠΠ-ΔΣΔ) κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 7.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

6. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ηνληθήο-Λατθήο Σξαπέδεο (ΣΠΠ-ΗΛΣ) κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 4.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

 
ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 60.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ. 

 
   ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κέρξη θαη ηελ 08 Ννεκβξίνπ 2016 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
14:30 ζηα γξαθεία ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, Παηεζίσλ 54 – Αζήλα 4νο φξνθνο (Πξσηφθνιιν)  
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 
επηζηξέθνληαη.  
 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη  δεκφζηα, ηελ 09 Ννεκβξίνπ 2016  εκέξα Σεηάξηε 
θαη ψξα 10:00 ζηα  γξαθεία ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, Παηεζίσλ 54 – Αζήλα 6νο φξνθνο( Αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ Γ) 
 
Ζ πξνυπνινγηδφκελε  ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.000,00 €, πιένλ ΦΠΑ θαη δελ 
ζα μεπεξλά ην θφζηνο γηα θάζε Σνκέα σο αθνινχζσο:  

1. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ (ΣΠΠ-ΟΣΔ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 14.000 
επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

2. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ (ΣΠΠ-ΓΔΖ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 22.000 
επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

3. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΔ (ΣΠΠ-ΟΔ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 8.000 
επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

4. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΔΡΣ θαη Σνπξηζκνχ (ΣΠΠ-ΔΡΣ) κέρξη 
ηνπ πνζνχ ησλ 5.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ,  

5. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξαπέδεο (ΣΠΠ-ΔΣΔ) κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 7.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ,  
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6. Σνκέαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ηνληθήο-Λατθήο Σξαπέδεο (ΣΠΠ-ΗΛΣ) κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 4.000 επξψ πιένλ ΦΠΑ, ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 60.000 επξψ 
πιένλ ΦΠΑ. 

 
Οποιοζδήποηε ενδιαθεπόμενορ πποηίθεηαι να λάβει μέπορ ζηο διαγωνιζμό και έσει λάβει γνώζη ηηρ 
πποκήπςξηρ από ηο διαδίκηςο, ππέπει να γνωζηοποιεί ηα ζηοισεία επικοινωνίαρ ηος ζηο ημήμα 
ππομηθειών ηος ΤΑΥΤΕΚΩ, ώζηε να ειδοποιηθεί εγκαίπωρ για ηςσόν αλλαγέρ ζηην πποκήπςξη. Σε 
διαθοπεηική πεπίπηωζη, ηο ΤΑΥΤΕΚΩ δε θέπει καμία εςθύνη για λανθαζμένερ πποζθοπέρ πος 
οθείλονηαι ζε ηποποποιήζειρ ηων όπων ηος διαγωνιζμού. 
 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΟΤ 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

νηθνλνκηθά  ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ εθπφλεζε αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 71 παξ. γ ηνπ Νφκνπ 2084/1992 γηα ηνπο Σνκείο Πξφλνηαο ηνπ Σακείνπ καο θαη εηδηθφηεξα:  

1) ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΣΔ (ΣΠΠ-ΟΣΔ),  

2) ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΓΔΖ (ΣΠΠ-ΓΔΖ), 

3) ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΟΔ (ΣΠΠ-ΟΔ),  

4) ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ ΔΡΣ θαη Σνπξηζκνχ (ΣΠΠ-ΔΡΣ), 

 5) ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Δκπνξηθήο Σξαπέδεο (ΣΠΠ-ΔΣΔ) θαη  

6) ηνπ Σνκέα Πξφλνηαο Πξνζσπηθνχ Ηνληθήο-Λατθήο Σξαπέδεο (ΣΠΠ-ΗΛΣ)  

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΟΓΗΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ  

 

1. Δηδηθφηεξα νη αλαινγηζηηθέο κειέηεο πνπ ζα εθπνλεζνχλ απαηηείηαη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηα νξηδφκελα ζην ππ’ αξηζ. πξση. Οηθ. 7253/241/17-2-2016 ηνπ Τπνπξγνχ θπξίνπ 

Γεσξγίνπ Καηξνχγθαινπ αθφινπζα ζηνηρεία: 

ελάξην 1. Υξεκαηνξνή φπνπ α) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα δηθαηψκαηα σο ην 2013 ζα 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Σακείνπ θαη ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ νξηζζεί 

απφ ηε λνκνζεζία θαη β) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα δηθαηψκαηα απφ ην 2014 θαη κεηά ζα 

ππνινγίδεηαη κε ζπζζψξεπζε εηζθνξψλ κε ηηο απνδφζεηο ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ ηεο ΣηΔ. 

ελάξην 2. Υξεκαηνξνή φπνπ ε ζπλνιηθή παξνρή ζα ππνινγίδεηαη κε ζπζζψξεπζε 

εηζθνξψλ κε ηηο απνδφζεηο ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ ηεο ΣηΔ. 
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ελάξην 3.  Υξεκαηνξνή φπνπ α) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα δηθαηψκαηα σο ην 2013 ζα 

ππνινγίδεηαη κε ην ζχζηεκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αιιά κε ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ 

πνζνζηνχ αλαπιήξσζεο θαη εληαίνπ θαλφλα γηα ην ζπληάμηκν κηζζφ, γηα φινπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο θαη γηα φια ηα έηε θαη β) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα δηθαηψκαηα απφ ην 2014 

θαη κεηά ζα ππνινγίδεηαη κε ζπζζψξεπζε εηζθνξψλ κε ηηο απνδφζεηο ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ 

ηεο ΣηΔ. 

Σν θαηάιιειν εληαίν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαη ν θαηάιιεινο εληαίνο θαλφλαο γηα ην 

ζπληάμηκν κηζζφ, γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα φια ηα έηε, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί 

έηζη ψζηε ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζελαξίνπ λα πξνζεγγίδνπλ ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα ηνπ 2νπ ζελαξίνπ. 

- Καη ζηα 3 ζελάξηα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη νη νθεηιφκελεο παξνρέο (εθθξεκφηεηεο 

σο πξνο ηηο παξνρέο) 

- Καη ζηα 3 ζελάξηα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ζηε ρξεκαηνξνή νη εθάζηνηε νθεηιφκελεο 

παξνρέο θαη ηα αληίζηνηρα εθάζηνηε πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε, 

άιιε απφ ηα πξαγκαηηθά έζνδα ηνπ Σακείνπ 

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ επηηφθην ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, εθηφο απφ ην ηζρχνλ 3,15% λα 

ππάξρεη θαη ππφζεζε κε ηερληθφ επηηφθην 2% γηα φια ηα ζελάξηα. Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα παξαζρεζνχλ απφ ην θνξέα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, απαηηείηαη λα δνζεί 

εθηίκεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα γηα ην ξπζκφ έθδνζεο απνθάζεσλ. 

Δπηπιένλ, θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ππ’ αξηζ. πξση. 11187/383/7-

4-2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ θπξίνπ Γεσξγίνπ Καηξνχγθαινπ 

ήηνη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ππ’ αξηζ. νηθ. 21533/293/28-9-2006 (ΦΔΚ 1432/Β) θαζψο θαη ηηο 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ ππ’ αξηζ. 181/8-12-1997, νηθ. 11231/9-5-2008 σο αθνινχζσο:  

Τ.Α. 21533/293 ΦΔΚ Β 1432 2006):  

                        Πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ 

Οξίδνπκε ηηο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, σο εμήο: 1.  
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ηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 1.1 Γηα ηνπο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπο: 

 - ην θχιν 

 - ε ειηθία ή ε εκεξνκελία γέλλεζεο 

   - ηα έηε ή νη εκέξεο αζθάιηζεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

παξνρψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο 

 - νη απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

   - ηα πνζά ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

 - νη απνδνρέο επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο παξνρέο 

   - ε εκεξνκελία αζθάιηζεο γηα πξψηε θνξά ζε νπνηνδήπνηε Φνξέα 

1.2 Γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο: 

   - ην θχιν 

 - ε ειηθία ή ε εκεξνκελία γέλλεζεο 

   - ε θαηεγνξία ζχληαμεο (γήξαηνο, ρεξείαο, νξθάληαο, αλαπεξίαο) 

   - ην πνζφ ηεο κεληαίαο ζχληαμεο 

 - ε εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο 

    2. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

  2.1 Απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

    2.2 Πεξηνπζία (αθίλεηα, θαηαζέζεηο, ρξεφγξαθα θ.ιπ.) 

    3. Σεθκεξησκέλεο εθηηκήζεηο. 

Οη Αζθαιηζηηθνί Φνξείο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αλαινγηζηέο πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζηηο 

κειέηεο, ηηο ηεθκεξησκέλεο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο, νη νπνίεο 
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ππεηζέξρνληαη ζηηο απνηηκήζεηο θαη επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηα αλαινγηζηηθά ηζνδχγηα, 

δειαδή: 

 3.1 Δηήζηα κειινληηθή απφδνζε πεξηνπζίαο. 

   3.2 Δηήζηα κειινληηθή αχμεζε κηζζψλ ησλ ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλσλ. 

 3.3 Δηήζηα κειινληηθή αχμεζε ζπληάμεσλ ησλ ήδε ζπληαμηνχρσλ. 

    3.4 Δηήζηνο ξπζκφο απνρψξεζεο απφ ηνλ θνξέα ρσξίο δηθαίσκα παξνρψλ. 

  3.5 Δηήζηνο ξπζκφο εηζφδνπ λέσλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζηνηρεία απηψλ (θχιν, ειηθία, 

κηζζφο θ.ιπ.). 

  3.6 Πξαγκαηηθή ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. 

Δθεμήο, νη αλσηέξσ εθηηκήζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο ζηε Γηεχζπλζε 

Αλαινγηζηηθψλ Μειεηψλ ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

 4. Πεξηερφκελα ηεο κειέηεο. 

 Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε πνπ ζα ζπληαρζεί γηα θάζε Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πξέπεη λα 

αθνινπζεί ηα δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ γηα αλαινγηζηηθέο κειέηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη λα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηα εμήο βαζηθά θεθάιαηα: 

4.1. θνπφο ηεο κειέηεο. 

  4.2. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ 

εηζθνξψλ/παξνρψλ/πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. 

4.3. Οηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ  

ζπληαμηνχρσλ. 

4.4. Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

  4.5. Αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο. 
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4.6. Σα αλαινγηζηηθά κνληέια ησλ ππνινγηζκψλ θαη εηδηθφηεξα: 

Σα νηθνλνκηθά θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνχρσλ θαη ηηο 

αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο, 

ε παξνχζα αμία ησλ: 

  - εηζθνξψλ ησλ αζθαιηζκέλσλ παξνχζαο θαη κέιινπζαο γεληάο. 

    - εηζθνξψλ ησλ εξγνδνηψλ παξνχζαο θαη κέιινπζαο γεληάο. 

  - θνηλσληθψλ πφξσλ ή άιισλ θαηεγνξηψλ εζφδσλ εθφζνλ ππάξρνπλ 

     - παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο παξνχζαο θαη κέιινπζαο γεληάο (ρσξηζηά γηα 

ζπζζσξεπκέλα θαη κειινληηθά δηθαηψκαηα). - παξνρψλ πξνο ηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο. - 

ινηπψλ εμφδσλ. 

  4.7. Αλαινγηζηηθφ ηζνδχγην. 

    4.8. πκπεξάζκαηα  πληειεζηήο Οηθνλνκηθήο Δπηθάιπςεο (.Ο.Δ.)  Πξνηάζεηο. 

    5. Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 

Ωο νλνκαζηηθφ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην εθπφλεζεο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ νξίδεηαη ν 

κέζνο φξνο απφδνζεο ησλ Διιεληθψλ Κξαηηθψλ Οκνιφγσλ εηθνζαεηνχο δηάξθεηαο, 

έθδνζεο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε πξφβιεςε ηνπ ΟΟΑ γηα ην κειινληηθφ πιεζσξηζκφ ηεο 

Διιάδνο. 

  6. Βηνκεηξηθνί πίλαθεο. 

ηελ εθπφλεζε αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πίλαθεο EVK 2000.  

ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, ν 

αλαινγηζηήο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα επηπξφζζεηα ζηαηηζηηθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 
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Σν ΣΑΤΣΔΚΩ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο πξνο ηνλ αλάδνρν πξνθνξηθψο ή εγγξάθσο, γηα 
ηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
 

 
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΥΔΜΤΘΔΗΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 
 
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, 
ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη 
απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε 
ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα 
ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη 
ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ απηνχο ηεο χκβαζεο, 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 
έξγνπ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε 
ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ 
λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ 
ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο 
θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 
Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ησλ 
θαζεθφλησλ δπλάκεη ηεο ζχκβαζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε 
λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 
ζπλαίλεζε ηεο δεχηεξεο. 
 
 
ΔΚΥΩΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ  
 
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 
πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ. 
 
ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά 
κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 
Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ, πνπ ζα 
αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλν απηφο 
πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 
Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ, 
πξνζσπηθνχ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα 
επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ππαιιήινπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε 
άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε ππαιιήινπ ηνπ Αλαδφρνπ, 
θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο 
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ 
Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 
εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε πξνθήξπμε Τπνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο 
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κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 
ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο 
ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ 
Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 
ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 
θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, 
κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε 
ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε 
χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. 
θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
Ζ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην πνζφ ηεο εγγχεζεο, αιιά εθηείλεηαη κέρξη ηελ 
πιήξε θαη νινζρεξή ηθαλνπνίεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 
 
ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 
 
Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, 
ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Ωο ηέηνηα 
ζεσξνχληαη γηα ηνλ Αλάδνρν φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εθηφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπ. 
Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο 
πνπ εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη λα επηθαιεζζεί πξνο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ 
αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 
 

ΓΔΝΗΚΟΗ  ΟΡΟΗ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
                               

1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ  ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

1.1-  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην ΣΑΤΣΔΚΩ ΠΑΣΖΗΩΝ 54 –ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 10682 
(ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ- 4νο φξνθνο) ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ παξαπάλσ 
δηεχζπλζε ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δπν αληίγξαθα. 
Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζην ΣΑΤΣΔΚΩ ζα πξέπεη λα έρεη παξαιεθζεί απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ησλ πξνζθνξψλ απφ 
νηαδήπνηε αηηία πνπ απνζηέιινληαη κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιεζνχλ 
κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζα επηζηξέθνληαη. 
Ζ έγθαηξε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζα απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ηνλ αξηζκφ 
πξσηνθφιινπ. 
Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε, ζε πεξίπησζε 
εθπξφζεζκεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 
 

      Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ έγγξαθα δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο ζε -3- εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο. 'Όιεο νη δηεπθξηλίζεηο γίλνληαη γλσζηέο καδί κε 
ηηο εξσηήζεηο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
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      Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θακία δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο 
πξνθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή. Ζ επηηξνπή φκσο έρεη ην δηθαίσκα θαη αθνχ ην 
θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ πνπ ζα είλαη 
ππνρξεσηηθή γη’ απηφλ θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. 

      Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο ή ηηο 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνθήξπμε απηή θαη πνπ θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπο 
θξίλνληαη νπζηψδεηο. 

      Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επρέξεηα, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ηεξψληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 
λα θαιέζεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ηνπο δηαγσληδφκελνπο λα “απνζαθελίζνπλ” ή λα 
“ζπκπιεξψζνπλ” ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο” κέζα ζε 
ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία, παξέρνληαο  δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν εγγξάθσλ πνπ ήδε 
ππνβιήζεθαλ. 

     Οη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξνχλ ην δηαγσληζκφ, φπσο ηδίσο νη 
αλαθνηλψζεηο γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνζίσλ 
ζπλεδξηάζεσλ θαη νη απνθάζεηο επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, γίλνληαη κε  ειεθηξνληθά κέζα.  

 
Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηε  Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ, Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο. Οη δηεπθξηλίζεηο απαγνξεχεηαη λα ηξνπνπνηνχλ 
νπζηψδε φξν ηεο πξνθήξπμεο. 
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο 
απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο 
ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

 
1.2-  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 

 
1.3-  ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.3.1-   Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
1.3.2-   Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 
1.3.3-   Ο αξηζκφο ηεο Πξνθήξπμεο. 
1.3.4-   Ζ εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
1.3.5-   Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

 
1.4-  Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηξεηο (3) επηκέξνπο 
αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη, δειαδή: 

Α. «Φάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη 
φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά. 
Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο 
ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  
Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο ηνπ Τπνςεθίνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.  

 
1.4.1 Οη θάθεινη ΣΔΥΝΗΚΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 
1.4.2  ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη 
αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο 
ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.  

1.4.3 Όια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ 
θπιιαδίσλ  θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα 
επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε πξνζθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ επξεηήξην, ζην 
νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη 
θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο: θχιια 16-19, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο: θχιια 33-
55,θ.ν.θ.). Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα θέξεη ζε θάζε ζειίδα ηε κνλνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ 
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εθπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ αληηθιήηνπ γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο 
πξνζθνξάο απφ Έλσζε Δηαηξεηψλ, ε πξνζθνξά λα ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή 
απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

1.4.4 ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα 
ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη έπ’ απηψλ ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο 
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά 
κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

 
1.5-  Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ πξνβαίλεη 
ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ. 
 
1.6-  Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη 
πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 
θαησηέξσ:   

1.6.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ίζε κε ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. κε ρξφλν ηζρχνο κεγαιχηεξν θαηά έλα (1) κήλα κεηά ηε ιήμε 
ηεο πξνζθνξάο.  

        1.6.2 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1599/1986 (Α’ 75), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη 
ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο:  

α. δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα 
ήηνη : 

i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 
iv) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 
ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 
Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 
- ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν ε ππεχζπλε δήισζε πεξί κε 
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ εδ. 1.6.2.α ηνπ παξφληνο 
ππνβάιινπλ : 
α) νη Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 
β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  
γ) ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ. 
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εδ. 1.6.2.α , 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  
- Όηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη έλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε ηνπ 
εδ.1.6.2.α.ηνπ παξφληνο, αθνξά θάζε κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
Έλσζε ή Κνηλνπξαμία. 
vi) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
β. Γελ ηεινχλ  ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
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Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.   

γ. Γελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θαλ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990 (A΄ 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 
(κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο 
θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).    

δ. Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο Κνηλσληθήο 
Αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) αλαθέξνληαο φινπο ηνπο Φνξείο ζηνπο νπνίνπο θαηαβάινπλ 
εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπο.   

ε. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά, ηνπο θαηά ηελ εκέξα 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε (δελ 
αθνξά ζπλεηαηξηζκνχο),   

Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ 
νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, 
νκνίσο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

ζη. Γελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ Γηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο  

δ. Ο πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (αθνξά κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 
ε. Αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  θαηαθχξσζεο  
Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ  πξνζθνξψλ θαη  
δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα 
ΚΔΠ.(Ν.4250/2014 αξ. 3) 
 
 
 

1.6.3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο 
κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο. 
1.6.4. Σα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα 
Ο.Δ θαη Δ.Δ.), ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ 
ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ 
πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

    1.6.5 Ο επηθεθαιήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο/ ππνγξάθσλ ηελ κειέηε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 Να είλαη αδεηνχρνο αλαινγηζηήο, εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. 

 Να έρεη εθπνλήζεη ηνπιάρηζηνλ 3, ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, έξγα. 

 
   Οη ππνςήθηνη  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνλ ππνθάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο  ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

 

      1.6.6. Σα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε         
       έξγσλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  
       Πξνο ηεθκεξίσζε απηνχ δεηείηαη ε ππνβνιή πίλαθα έξγσλ, ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν  
       ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. 

 
1.6.7. Άιια δηθαηνινγεηηθά: 
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α)  Γήισζε, φηη δελ έρεη απνθιεηζηεί απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Eιιεληθνχ Γεκνζίνπ κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. 

β)  Γήισζε πεξί ησλ ηπρφλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη πεξί ηνπ εάλ 
έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο. 

γ) Γήισζε φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 
ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα. 

   δ) Γήισζε φηη δελ έρνπλ θεξπρζεί έθπησηνη απφ ζχκβαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. 
Οη Δλψζεηο θαη νη Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, καδί κε ηελ 
πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ 
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 
ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην Γηαγσληζκφ. 
 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδνο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη 
επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Όια ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη έγγξαθα πνπ δελ εθδίδνληαη ζηελ 
Διιάδα, πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά λφκν Αξκφδηα Αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο 
ηνπ ππνςεθίνπ θαη λα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

 

 

1.7  ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  
Θα πεξηέρεη ηνλ πίλαθα ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α’ ζπκπιεξσκέλν  
 
Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ Τπνςήθηνπ Αλάδνρνπ.  
 
 
1.8  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ  
 
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα 
ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ».  
 
1.9 Σ Η Μ Δ   

1.9.1.1  Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα πεξηέρεη μερσξηζηή ηηκή ε νπνία δελ ζα μεπεξλά ηελ 
πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, γηα θάζε έλα  Σνκέα Πξφλνηαο 
ηνπ Σακείνπ γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία αιιά θαη  ηελ ζπλνιηθή ηηκή κε βάζε ηελ νπνία ζα 

γίλεη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή  ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 

     Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180)     
     εκέξεο απφ  ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
     Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πην πάλσ απνξξίπηεηαη σο      
     απαξάδεθηε. 

 
 

1.9.1.2  Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΩ θαη ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη 
αξηζκεηηθψο. 
1.9.1.3  Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν 
λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
1.9.1.4. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά 
ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν 
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ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 
κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 
1.9.1.5  Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη, ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, αιιά νχηε θαη ζε ηπρφλ παξαηάζεηο ηεο.  
1.9.1.6  Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
1.9.1.7 Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
1.9.1.8. Πνζνζηφ Φ.Π.Α πνπ επηβαξχλεη ηελ ηηκή ησλ  πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζε πνζνζηφ 
επί ηνηο εθαηφ (%) θαη ζε πνζφ ζα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά αιιά δελ ζα πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ θχξηα ηηκή. (ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία.) 
1.9.1.9. Οη θξαηήζεηο 0,10% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο. 
1.9.1.10. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα εμεηάδνληαη 
ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 88 ηνπ Ν. 4412/2016, ζα 
δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 
ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο ή ηηο ηερληθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά 
επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν πξνζθέξσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη 
πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 
1.9.1.11. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 
παξέρνπλ απηά.  

 
1.9.2. ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

1.9.2.1. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  
 Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν 
πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 
εληαικάησλ. 
 Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Απφ 
ην ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ.  
 Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα επηβαξχλεηαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο 
θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κεηά ηελ έγθξηζε ηεο εθπνλεζείζαο  κειέηεο απφ ηελ Γ/λζε Αλαινγηζηηθψλ 
Μειεηψλ ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 

 

 Τα ζηοισεία έκδοζηρ ηος ηιμολογίος είναι ηα κάηωθι : 

 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ    : ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΟΗΝΖ    

ΩΦΔΛΔΗΑ (Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Ω.) 
Α.Φ.Μ  : 998191503 
Γ.Ο.Τ.  : ΗΑ΄ ΑΘΖΝΩΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ   : ΠΑΣΖΗΩΝ 54 -ΑΘΖΝΑ 

 
1.10   Ρήηξα εζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ (θαηαζθεπαζηηθψλ ή εκπνξηθψλ) πνπ θαηά παξάβαζε ησλ 
Άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο 
θάησ ησλ 15 εηψλ.  

 
1.11  Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

1.11.1 Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζα πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζα απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. 
1.11.2   Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθέξνπλ κία πιήξε ιχζε. 
1.11.3 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο 
ηεο Πξνθήξπμεο ζπλεπάγνληαη απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ. 
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1.11.4  Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηε θξίζε ηεο 
αξκφδηαο επηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε. 
1.11.5  Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε ρξφλνπ 
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
1.11.6 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 
δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά 
ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε 
ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 
αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

 
2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
2.1 Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαθήξπμε. 
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Απνηειεζκάησλ 
Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ. 
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ 
απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 
Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 
2.2 Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη 
θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη 
ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.  
Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη 
ζθξαγίδνληαη, ηίζεηαη ζθξαγίδα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί 
ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα 
άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ 
εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο. 
Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ 
πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνίν 
ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη. 
2.3 Ο ρξφλνο πξφζβαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηηο πξνζθνξέο νξίδεηαη εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.  
2.4 Οη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη 
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο,  απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 
ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κε εηδηθή πξφζθιεζε, 
πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 
2.5 Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε 
ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  
2.6 Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 
απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ. Ωο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ 
παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ζ 
δηαπίζησζε γηα ηε ζπκθσλία ή αζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ηε 
παξνχζα Γηαθήξπμε, γίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ, νξγάλνπ. 
2.7  Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα απνζθξαγηζζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  
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Επιζημαίνεηαι όηι εθόζον ολοκληπωθεί η αξιολόγηζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών καηά ηην ημέπα 

διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού, δύναηαι η Επιηποπή Διαγωνιζμού να πποσωπήζει ζηο άνοιγμα ηων 

οικονομικών πποζθοπών καηά ηην ίδια ζςνεδπίαζη. 

 

3. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  
 
   
3.1  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ Ζ 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ. 

3.1.1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ ζχκθσλα κε ην λ.2672/1998 (Α΄ 290), νθείιεη λα ππνβάιεη ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 3.2.6. ηνπ παξφληνο, έλαληη ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε ππεχζπλε 
δήισζε, δηαθνξεηηθά ν πξνζθέξσλ ζα απνθιεηζζεί θαη ζα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην 
Γηαγσληζκφ, ηελ νπνία θαηέζεζε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο πξνζθέξνληα κε ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλάςεη ηε χκβαζε καδί ηνπ. 
3.1.2. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εληφο ηεο 
σο άλσ πξνζεζκίαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ. 
3.1.3. Ζ Τπεξεζία εληφο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο ηνπ θαθέινπ, απνζηέιιεη 
αλαθνίλσζε ζηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, νξίδνληαο ηελ 
εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν απνζθξάγηζεο ηνπ σο άλσ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (ε 
νπνία δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε ρξφλν κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ). Ζ 
αλαθνίλσζε απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο έρνπλ απνζθξαγηζηεί.  
3.1.4. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ Γεκφζησλ Γηαγσληζκψλ, πξνβαίλεη ζηελ 
απνζθξάγηζε θαη δηάηξεζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ  πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη κε ηελ σο άλσ 
πξφζθιεζε-αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο. 
3.1.5. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία 
απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη 
ε θαηαθχξσζε, ιακβάλνπλ γλψζε (απηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ), εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
πξνζεξρφκελνη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 
3.1.6. Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίδνληαη θαηά ηα σο άλσ απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε: 

 Απφ φινπο ηνπ θαησηέξσ πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο πξφζιεςεο ηερληθνχ 
αζθαιείαο, ζεσξεκέλν απφ ηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ή άιιε αξκφδηα Αξρή, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3850/2010 (Α’ 84). 

3.1.6.1.  Οη  Έιιελεο  πνιίηεο: 
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,  

i) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα  
- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο 
δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 
- δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 
Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 
98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 
- απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48), 
- λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο 
νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε 
απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 
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28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην λ. 3424/2005 (Α΄ 305), 
ii) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο, 
iii) ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα αδίθεκα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 
ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (εηαηξηθήο θαη εξγαδνκέλσλ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 
πεξηπηψζεσλ β θαη γ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο 
ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη 
εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

3.1.6.2.  Οη  αιινδαπνί:  
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο α ηεο σο άλσ 
παξαγξάθνπ  3.1.6.1.  

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, 
είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 
φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 
νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 
εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ηπρφλ έιιεηςε δηθαηνινγεηηθνχ δελ ζπκπιεξψλεηαη θαη 
ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3.1.6.3. Σα  λνκηθά  πξφζσπα  εκεδαπά  ή  αιινδαπά:   
α. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ 3.1.6.1 θαη 3.1.6.2 αληίζηνηρα. 
- Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, αθνξά ηνπο 
Γηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ., ηνλ Πξφεδξνο θαη ηνλ Γηεπζχλσλ 
χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. θαη ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπο 
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο  ηνπ. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο  αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 
ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 
1892/1990 (ΦΔΚ 101, A΄), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 
λνκηθά πξφζσπα) 

- Δπί εκεδαπψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα 
ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ.2190/1920, 
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φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ.1892/1990, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. 

- Δπί εκεδαπψλ Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 
πηζηνπνηεηηθφ  ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

3.1.6.4.  Οη  ζπλεηαηξηζκνί:  
α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 
ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ 
δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 
πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 3.2.6.1.    

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3.1.6.1, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη  ησλ πεξηπηψζεσλ β θαη γ ηεο παξαγξάθνπ 3.1.6.2, εθφζνλ 
πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 
3.1.6.3. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

3.1.6.5.  Οη  ελψζεηο  πξνκεζεπηψλ  πνπ  ππνβάινπλ  θνηλή  πξνζθνξά: 
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε. 
Ζ έλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ 

φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπν ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 
ηεο ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

Ζ έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 
Ζ έλσζε ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηελ έγγξαθε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο. 

Στην προσυορά απαραιτήτως πρέπει να: 
i.αλαθέξεηαη ε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ κέινπο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο γηα ζπκκεηνρή 
ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη ζηελ έλσζε/θνηλνπξαμία, 

ii.αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπλεξγαζίαο ησλ 
κειψλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

iii.δειψλεηαη έλα κέινο σο ζςνηονιζηήρ ν νπνίνο είλαη ηαπηφρξνλα ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ 
θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο 
έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο 
πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Αλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα 
ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 
Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο κπνξνχλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. 
Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

3.1.7. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 
παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη  λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ 
γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ 
θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. 
 
3.2  ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΜΔΗΟΓΟΣΖ 
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα 
απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή 
πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο επφκελε  ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 
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πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο 
απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 
δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν 
Γηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε δήισζε ή ν 
ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο 
θαηαθχξσζεο έλα ε πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά  θαηαθχξσζεο  θαηαπίπηεη ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε.  
 
Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
4. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ  
 
4.1  Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η  

4.1.1  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα 
απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε. 
4.1.2  Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ 
ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 
4.1.3 Ζ παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηάεη ε πξνθήξπμε. 
4.1.4 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 
θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή 
ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο ζηελ 
Σξάπεδα. 
4.1.5 Οη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε 
θαηάπησζήο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 

 
4.2.   ΔΝΣΑΔΗ – ΠΡΟΦΤΓΔ 
      Γηα ηηο ελζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ έσο θαη 

ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληδνκέλνπ ζ' απηφλ, εθαξκφδνληαη ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ  Ν. 4412/2016.   

 
 
4.3. ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΜΑΣΑΗΩΖ – ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ 

4.3.1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ν δηάδνρνο θνξέαο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε, αλαβνιή ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, ρσξίο εθ ηνχηνπ 
λα πξνθχπηεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ησλ πξνζθεξφλησλ. 
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνθήξπμεο. 
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
4.3.2. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα θαηαθπξσζεί ην απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζηέιιεηαη 
ζρεηηθή έγγξαθε αλαθνίλσζε, κε απφδεημε, κε ηελ νπνία θαιείηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη 
(20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο 
αμίαο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ ν ΦΠΑ, ε νπνία ζα παξαθξαηεζεί κέρξη ηε ιήμε ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηπρφλ άιια δηθαηνινγεηηθά. Δάλ ν πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε 
αλαθνίλσζε δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ην Γ.. ηνπ 
ΣΑΤΣΔΚΩ ε ηνπ δηάδνρνπ θνξέα.  
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4.3.3. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Θα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ 
Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. 

 
 
5. ΔΚΠΣΩΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
 
ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε επηβάιινληαη αζξνηζηηθά 
ή δηαδεπθηηθά νη αθφινπζεο θπξψζεηο: 
 
α) Καηάπησζε ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ο Πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε 
έθπησζε.  
 
β)   Αλάζεζε ηεο ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ επφκελν πξνζθέξνληα πνπ είρε ιάβεη 
κέξνο ζην δηαγσληζκφ. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ Γεκνζίνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ 
πνπ ζα πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή.  
 
γ)   Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ 
ησλ Φνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ.2286/95.  
 
 
6. ΠΑΡΑΓΟΖ - ΡΖΣΡΔ  ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
 

 Να παξαδψζεη ην έξγν εληφο 90 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο.  

 

      ε πεξίπησζε   παξάδνζεο ηνπ έξγνπ πέξαλ ησλ ελελήληα  (90) εκεξψλ ζπκθσλείηαη πνηληθή   
ξήηξα  πνζνζηνχ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ. 

 

     Ο παξαπάλσ ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, δχλαηαη λα παξαηαζεί  κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ   
ΣΑΤΣΔΚΩ ή ηνπ δηάδνρνπ θνξέα  θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, λα κεηαηίζεηαη έσο θαη 
ελελήληα (90) εκέξεο ζε πεξίπησζε ζνβαξφηαησλ ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ αληηθεηκεληθή αδπλακία  
εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ εξγαζηψλ ή ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, ρσξίο ηελ επηβνιή 
θπξψζεσλ. 
 

 Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα 
πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 

 ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ αλαθέξεη ηα πεξηζηαηηθά θαη 
δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζεί 
ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο. 

 

 Αλ o Αλάδνρνο δηαθφςεη (ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ.) ην έξγν πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπ 
ην ΣΑΤΣΔΚΩ. δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηoλ Αλάδνρν, λα πξνβεί ζε απεπζείαο αλάζεζε (κε 
ειεχζεξε ηηκή) ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ζε ηξίην θαη λα αμηψζεη απφ ηoλ έθπησηo Αλάδνρν ηελ 
πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο, παξάιιεια κε ηελ αμίσζε γηα θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ππέξ απηνχ, θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε άιιεο δεκίαο, πνπ ηπρφλ ήζειε επέιζεη 
εηο απηή. 

 
7. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΩΝ - ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 
 
Γηα  ηελ  επίιπζε  ηπρφλ  δηαθνξψλ  πνπ  ζα  πξνθχςνπλ  θαηά  ηελ  εθαξκνγή  ηεο  ζχκβαζεο, 
αξκφδηα  είλαη  ηα  δηθαζηήξηα  ηεο  έδξαο  ηνπ  Σακείνπ. 
Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Σακείνπ  
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Πιήξε ηεχρε κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο, ζα δηαλέκνληαη θαζεκεξηλά, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, Παηεζίσλ 54 - Αζήλα, 2νο φξνθνο, ηει. 
210-8808776 ή 8808712,  fax 210-8808759  
 

Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε  ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16) : Γεκφζηεο πκβάζεηο Δξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) 

 
 
 
 
 
ΑΘΖΝΑ  ΟΚΣΩΒΡΗΟ  2016                                                         Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ 
                                                                                                                ΣΟΤ  ΣΑΤΣΔΚΩ 
                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                                         ΣΑΜΑΣΗΟ ΤΠΔΡΖΦΑΝΟ 
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                                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’                                                           

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

α/α ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ  ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 
β 

ΑΠΑΗΣΖΖ 
γ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

1 

ελάξην 1. Υξεκαηνξνή φπνπ α) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα 
δηθαηψκαηα σο ην 2013 ζα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 
ηνπ Σακείνπ θαη ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ νξηζζεί απφ ηε λνκνζεζία 

θαη β) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα δηθαηψκαηα απφ ην 2014 θαη κεηά ζα 
ππνινγίδεηαη κε ζπζζψξεπζε εηζθνξψλ κε ηηο απνδφζεηο ηνπ Κνηλνχ 

Κεθαιαίνπ ηεο ΣηΔ 

ΝΑΗ  

2 

ελάξην 2. Υξεκαηνξνή φπνπ ε ζπλνιηθή παξνρή ζα ππνινγίδεηαη 
κε ζπζζψξεπζε εηζθνξψλ κε ηηο απνδφζεηο ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ 
ηεο ΣηΔ. 

 

ΝΑΗ  

3 

ελάξην 3.  Υξεκαηνξνή φπνπ α) ην ηκήκα ηεο παξνρήο γηα 
δηθαηψκαηα σο ην 2013 ζα ππνινγίδεηαη κε ην ζχζηεκα 
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ αιιά κε ηελ εχξεζε θαηάιιεινπ πνζνζηνχ 
αλαπιήξσζεο θαη εληαίνπ θαλφλα γηα ην ζπληάμηκν κηζζφ, γηα φινπο 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη γηα φια ηα έηε θαη β) ην ηκήκα ηεο παξνρήο 
γηα δηθαηψκαηα απφ ην 2014 θαη κεηά ζα ππνινγίδεηαη κε 
ζπζζψξεπζε εηζθνξψλ κε ηηο απνδφζεηο ηνπ Κνηλνχ Κεθαιαίνπ ηεο 
ΣηΔ. 
Σν θαηάιιειν εληαίν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο θαη ν θαηάιιεινο 
εληαίνο θαλφλαο γηα ην ζπληάμηκν κηζζφ, γηα φινπο ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο θαη γηα φια ηα έηε, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί έηζη 
ψζηε ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζελαξίνπ λα πξνζεγγίδνπλ ηα 
νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2

νπ
 ζελαξίνπ. 

 

ΝΑΗ  

4 
Καη ζηα 3 ζελάξηα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη νη νθεηιφκελεο 
παξνρέο (εθθξεκφηεηεο σο πξνο ηηο παξνρέο) 

 
ΝΑΗ  

5 

Καη ζηα 3 ζελάξηα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη ζηε ρξεκαηνξνή νη 
εθάζηνηε νθεηιφκελεο παξνρέο θαη ηα αληίζηνηρα εθάζηνηε πνζά πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδφηεζε, άιιε απφ ηα πξαγκαηηθά έζνδα 
ηνπ Σακείνπ 

 

ΝΑΗ  

6 

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ επηηφθην ησλ αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ, εθηφο 
απφ ην ηζρχνλ 3,15% λα ππάξρεη θαη ππφζεζε κε ηερληθφ επηηφθην 2% 
γηα φια ηα ζελάξηα. Δθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 
παξαζρεζνχλ απφ ην θνξέα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, 
απαηηείηαη λα δνζεί εθηίκεζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα γηα ην 
ξπζκφ έθδνζεο απνθάζεσλ. 

 

ΝΑΗ  
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Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ αλσηέξσ θαηαιφγνπ: 
 
ηελ ζηήιε «Πεξηγξαθή» ζα πεξηέρνληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο επαθξηβψο θαη κε πιεξφηεηα. 
 
ηελ ζηήιε «Απαίηεζε» ζπκπιεξψλεηαη ε ιέμε “ΝΑΗ”, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή 
είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Αλάδνρν. 
 
ηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΗ/ΤΠΔΡ εάλ ε 
αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή  πιεξνχηαη ή ππεξθαιχπηεηαη απφ ηελ πξνζθνξά. 
 
* Σα πεδίν (γ) ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ. 
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ΓΖΛΩΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΓΔΝΗΚΩΝ ΟΡΩΝ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

 
 
Ο ππνγεγξακκέλνο ……………………………………………… πνπ εθπξνζσπψ λφκηκα ηελ Δηαηξεία 
………....…………………………………………………………………………………………. πνπ κεηέρεη 
ζηνλ Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ  κε αξηζκ. Πξνθήξπμεο …………… γηα ηελ αλάδεημε 
Αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ζε ηξίηνπο εθπφλεζεο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ ησλ Σνκέσλ ηνπ Κιάδνπ 
Πξφλνηαο ηνπ ΣΑΤΣΔΚΩ, δειψλσ ππεχζπλα, φηη έιαβα γλψζε φισλ ησλ δηαηππσκέλσλ ζηε 
ζρεηηθή Πξνθήξπμε Γεληθψλ & Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνπο κειέηεζα κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 
θαη φηη εμ’ νλφκαηνο ηεο παξαπάλσ αλαγξαθνκέλεο Δηαηξείαο, απνδέρνκαη απηνχο αλεπηθχιαθηα. 
 
 
 
 
 

Αζήλα: .……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
εκείσζε :  Σν παξφλ Τπφδεηγκα  κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 
1599/86 ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην παξαπάλσ θείκελν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


