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Αρ. Πρωτ: 709/ΠΤ 

Ημερομηνία: 21.1.2014 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών και 

την οικονομική διαχείριση έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 

α. Την υπ’ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10.9.2003) απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

β. Του  Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό 

Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34Α Α/98) όπως τροποποιήθηκε 

από το ν.2919/2001, το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ 209/Α/2001), το Π.Δ. 145/2003 

(ΦΕΚ 121/Α/2003), το ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και το ν. 4115/2013 

(ΦΕΚ Α 24/30.01.2013) 

2. Τα πρακτικά της 288
ης

 συνεδρίας του ΔΣ της ΕΔΕΤ Α.Ε. που     πραγματοποιήθηκε 

στις 30/12/2013 (θέμα 9ο). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Προκηρύσσουμε πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την 

παροχή λογιστικών υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση έργων και με 

κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα πέντε 

χιλιάδες ευρώ (€195.000), πλέον ΦΠΑ.  

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται 

αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης και στα Παραρτήματα 

αυτής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού 

ορίζεται η Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία 

της ΕΔΕΤ Α.Ε., Μεσογείων 56, 115 27, 4ος όροφος. Προσφορές που θα 
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κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 

αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από 

την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής  του διαγωνισμού. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 

συσταθεί και είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή 

στα κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 

Ευρωπαϊκή Συμφωνία ή Συμφωνία Σύνδεσης ή Διμερή Συμφωνία με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

6. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή 

Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί προ της 

ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Έργο της παραπάνω Επιτροπής 

είναι η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η 

υποβολή προτάσεων με τα αποτελέσματα της τεχνικής και τελικής 

αξιολόγησής τους. 

7. Διευκρινίσεις και αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης δίνονται από το Εθνικό 

Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε., Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ, 11527 υπόψη 

κας Ε. Βουζίκα,  τηλ: 210-7474259, φαξ: 210-7474490 , e-mail: 

evouzika@grnet.gr, καθώς και από τη διεύθυνση http://www.grnet.gr 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

ΕΔΕΤ Α.Ε.      

   

 

 

       

          Καθ. Π. Τσανάκας 
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Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η ΕΔΕΤ ΑΕ προσκαλεί για τη συμμετοχή σε πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με το 

άρθρο 11 του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της ΕΔΕΤ (ΦΕΚ Β 1280/10.9.2003) για την παροχή λογιστικών 

υπηρεσιών και την οικονομική διαχείριση έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μέγιστου προϋπολογισμού  εκατόν 

ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€195.000), πλέον ΦΠΑ. 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε. ενεργώντας ως 

αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την από 30.12.2013 απόφαση της 288ης Συνεδρίας του 

ΔΣ (Θέμα 9ο) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών: 

 Λογιστηρίου 

 Φορολογικών εργασιών 

 Εργατικών θεμάτων 

 Οικονομικής διαχείρισης 

 Χρηματοδοτήσεων 

 Εξωτερικών Εργασιών, 

διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.  

Λεπτομερής περιγραφή του έργου που προκηρύσσεται με την παρούσα 

περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Παράρτημα της παρούσας. 

2. Ο Ανάδοχος που θα προκύψει θα υποβάλει ως παραδοτέα μηνιαίες εκθέσεις 

πεπραγμένων, δώδεκα (12) στο σύνολό τους, τις οποίες θα παραλαμβάνει οριστικά 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής ως ακολούθως: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

1
η
 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π1) +1 μήνας από την υπογραφή της 

σύμβασης  

2
η
 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ(Π2) + 2 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

3
η
 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π3) +3 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

4
η
 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π4) +4 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

5η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π5) +5 μήνες από την υπογραφή της 
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σύμβασης  

6η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π6) +6 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

7η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π7) +7 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

8η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π8) +8 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

9η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π9) +9 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

10η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π10) +10 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

11η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π11) +11 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

12η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ (Π12) +12 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Το συγκεκριμένο έργο έχει μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό εκατόν ενενήντα 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€195.000), πλέον ΦΠΑ  

2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 

3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις ως 

ακολούθως: 

α. Με την οριστική παραλαβή της πρώτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π1) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

β. Με την οριστική παραλαβή της δεύτερης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π2) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

γ. Με την οριστική παραλαβή της τρίτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π3) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

δ. Με την οριστική παραλαβή της τέταρτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π4) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

ε. Με την οριστική παραλαβή της πέμπτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π5) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 
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στ. Με την οριστική παραλαβή της έκτης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π6) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

ζ. Με την οριστική παραλαβή της έβδομης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π7) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

η. Με την οριστική παραλαβή της όγδοης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π8) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

θ. Με την οριστική παραλαβή της ένατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π9) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

ι. Με την οριστική παραλαβή της δέκατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π10) ποσό 

ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

κ. Με την οριστική παραλαβή της ενδέκατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π11) 

ποσό ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

λ. Με την οριστική παραλαβή της δωδέκατης μηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων (Π12) 

ποσό ίσο με το 1/12 της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

1.Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών 

2.Η ισχύς των προσφορών που θα υποβληθούν πρέπει να ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα 

(180) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής  του 

διαγωνισμού. 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται έγγραφα ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, όπως 

προσδιορίζεται ανωτέρω, στην Ελληνική γλώσσα (ή με επίσημη μετάφραση) σε ένα 

(1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν 3 φακέλους μέσα σε φάκελο σφραγισμένο με τα 

αντίστοιχα αρχεία ως ακολούθως: 

1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

2. Τεχνική Προσφορά  

3. Οικονομική Προσφορά. 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

 Η λέξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 
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 Τα στοιχεία του ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. 

 

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά και στοιχεία  οικονομικής και τεχνικής ικανότητας, που 

υποβάλλουν με ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μαζί με την 

προσφορά τους είναι: 

α. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος  θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς του: 

1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του υποψηφίου από τους 

αναφερόμενους στο άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. 

2. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα 

της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στην προκήρυξη ή  για κάποιο από τα  

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

3.  Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση 

αλλοδαπών φυσικών/νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και 

επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών/νομικών προσώπων σε 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

4.  Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους 

5.   Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του  κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 

άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα). 

6. Είναι κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς ή της κατάθεσής της στο 

ταχυδρομείο εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό 

Μητρώο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά τους  (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό 

επάγγελμά τους) 
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β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 

υπογραφής στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος  θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για 

την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου ΙΒ της 

παρούσας 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στις οποίες ο 

υποψήφιος Ανάδοχος  θα δηλώνει ότι: 

• Τα στοιχεία είναι ακριβή και η συγκεκριμένη ομάδα έργου αλλά και ο 

υποψήφιος έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει αντίστοιχα  έργα 

• Τα στοιχεία αντικλήτου που θα έχει την έδρα του στην Ελλάδα (μόνο για 

φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλουν κοινή προσφορά) 

• Αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού 

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί 

με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του 

κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. και ΕΠΕ και το σχετικό 

ΦΕΚ), καθώς και την ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου και το 

ΦΕΚ δημοσίευσης της νόμιμης εκπροσώπησης (στις μορφές των εταιρειών που 

επιβάλλεται). 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.  

ε. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας από το Οικονομικό Επιμελητήριο στον 

προσφέροντα. 

στ. Στοιχεία για το Profile του υποψηφίου και για τα αντίστοιχα έργα που έχει 

υλοποιήσει (με αναφορά στις αναθέτουσες αρχές και τον προϋπολογισμό του κάθε 

έργου). Ο υποψήφιος οφείλει να υποδείξει τουλάχιστον 3 ανάλογα έργα και να 

καταθέσει βεβαιώσεις των Αναθετουσών Αρχών για την επιτυχή υλοποίηση 

τουλάχιστον για τα 3 ως άνω έργα. 

ζ. Για την Ομάδα Έργου ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει τα ακόλουθα: 

1.  Κατάλογο των βασικών στελεχών του προσφέροντα που θα απασχοληθούν για 

την υλοποίηση του έργου και στο οποίο θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο 

ποσοστό, ενός εκάστου, του συνολικού χρόνου απασχόλησης που θα αφιερωθεί 

για την υποστήριξη της ΕΔΕΤ Α.Ε. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον έξη (6) από 

τα βασικά στελέχη θα παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη απασχόληση 

(100% του συνολικού χρόνου απασχόλησης) στα γραφεία της ΕΔΕΤ Α.Ε. και 

θα πρέπει να προκύπτει αυτό από την προσφορά του υποψηφίου με ποινή 

αποκλεισμού. 

2. Βιογραφικό σημείωμα του υπευθύνου του έργου από το οποίο να προκύπτει με 

ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτει τα εξής προσόντα: 
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 Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης, 

 Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ τάξης από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, 

 Εμπειρία παροχής λογιστικών υπηρεσιών για τουλάχιστον 15 χρόνια, 

 Εμπειρία διοίκησης έργων, 

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον πέντε (5) 

χρόνια, 

Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση 

βεβαιώσεων, από τους φορείς στους οποίους εργαζόταν με σχέση 

εξηρτημένης εργασίας στην οποία θα βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε 

εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο ή συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα 

του υποψηφίου αναδόχου, για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια. 

Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση από τον 

υποψήφιο των καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την 

επιθεώρηση εργασίας των τελευταίων πέντε (5) ετών 

και αποδεικτικά έγγραφα συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα εκδοθέντα 

κατά τον τελευταίο μήνα πριν την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

3. Βιογραφικό σημείωμα των πέντε (5) μελών της ομάδας έργου που θα 

παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε πλήρη απασχόληση στα γραφεία της ΕΔΕΤ 

Α.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι διαθέτουν τα εξής προσόντα: 

 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης, 

 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον 3 τελευταία χρόνια. 

Προς απόδειξη της εν λόγω προϋπηρεσίας απαιτείται η κατάθεση από τον 

υποψήφιο των καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την 

επιθεώρηση εργασίας των τελευταίων τριών (3) ετών 

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον 3 χρόνια. 

Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση 

βεβαιώσεων, από τους φορείς στους οποίους απασχολείτο, στην οποία θα 

βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε εκτέλεση παρόμοιων έργων για 

τουλάχιστον τρία (3) έτη. 

4. Βιογραφικά σημειώματα των υπολοίπων μελών της ομάδας έργου από τα οποία 

θα προκύπτει με ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτουν τα εξής προσόντα: 

 Προϋπηρεσία στον υποψήφιο ανάδοχο τουλάχιστον 2 τελευταία χρόνια. 

Προς απόδειξη της εν λόγω προϋπηρεσίας απαιτείται η κατάθεση από τον 

υποψήφιο των καταστάσεων προσωπικού θεωρημένων από την 

επιθεώρηση εργασίας των τελευταίων δύο(2) ετών 

 Εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον 2 χρόνια. 

Προς απόδειξη της εν λόγω εμπειρίας, απαιτείται η κατάθεση 

βεβαιώσεων, από τους φορείς στους οποίους εργαζόταν με σχέση 
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εξηρτημένης εργασίας στην οποία θα βεβαιώνεται η συμμετοχή τους σε 

εκτέλεση παρόμοιων έργων για τουλάχιστον δύο(2) έτη. 

η. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΙΔ της 

παρούσας 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο το Παράρτημα 1 της 

παρούσας. 

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αμοιβής, το 

αναλογούν ποσό ΦΠΑ και το συνολικό κόστος (καθαρή αμοιβή πλέον ΦΠΑ).  

2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

3. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ.  

4. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε 

ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

7. Προσφορά με έκπτωση ανώτερη του 30% απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε κάθε 

περίπτωση, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Ι. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1. Για την παρακολούθηση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων θα ορίζεται 

Επιτροπή Παραλαβής.  

2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 

για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
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ΙΑ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο της 

εμπρόθεσμης κατάθεσης κάθε προσφοράς καθώς και των έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής κάθε προσφοράς.  

2. Κάθε προσφορά που δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνει όλα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν 

προχωρεί σε διαδικασία Τεχνικής και Οικονομικής αξιολόγησης. 

3. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αφού λάβει υπόψη της, τα στοιχεία των 

φακέλων των Προσφορών, τη συμφωνία των Προσφορών με τους όρους της 

Προκήρυξης και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των Προσφορών, προβαίνει 

στην οριστική κατάταξη των Προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της 

ΕΔΕΤ Α.Ε. την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου 

Υποψηφίου.  

4. Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη Προσφοράς, θα γίνει κατά φθίνουσα τιμή της Συνολικής 

Βαθμολογίας που προκύπτει από τον  τύπο: ΣΒi = 80 x ( Τi / Τmax ) + 20 x 

(Kmin/Ki) 

όπου: 

 Τmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

 Τi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

 Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

 ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

5. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά είναι η Προσφορά με το 

μεγαλύτερο ΣΒ. Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην 

περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 

της Τεχνικής βαθμολογίας 

6. Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

θα γίνει σύμφωνα με τα «Κριτήρια Αξιολόγησης» επί τον αντίστοιχο «Συντελεστή 

Βαρύτητας», όπως προσδιορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών - εφικτότητα στην διοίκηση / διαχείριση 

του υποψηφίου Αναδόχου   

70% 

2 Την οργανωτική δομή και το ρόλο του κάθε μέλους 

της Ομάδας Έργου για την διασφάλιση της 
15% 
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ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η 

διαθεσιμότητα της Ομάδας Έργου. Η προτεινόμενη 

οργανωτική δομή θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 

βάση την σύνθεση της ομάδας έργου 

3 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης για την 

παροχή των προτεινόμενων υπηρεσιών - Την 

αρτιότητα και πληρότητα της προσφοράς σε σχέση 

με τις απαιτήσεις του έργου 

15% 

 

7. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται, με βαθμό, που είναι ακέραιος αριθμός από το 0 έως 

το 10, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί 

Βαθμός κριτηρίου Αιτιολογία 

0 
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως 

προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

1-4 
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς 

το συγκεκριμένο κριτήριο 

5-8 
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική 

ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

9-10 
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως 

προς το συγκεκριμένο κριτήριο 

 

8. Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται ως: 

 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε 

δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 

στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της 

καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 
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 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της 

καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το 

έργο. 

9. Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε επί μέρους κριτηρίου 

σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού (π.χ το κριτήριο 

Τ1 έχει συντελεστή βαρύτητας 70% δηλαδή πολλαπλασιάζεται επί 0,7, το κριτήριο 

Τ2 έχει συντελεστή βαρύτητας 15 % δηλαδή πολλαπλασιάζεται επί 0,15) και 

στρογγυλοποιείται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο, κ.ο.κ. 

10. Η Επιτροπή επιφυλάσσει το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψηφίους να 

παρουσιάσουν και να αναλύσουν την πρόταση τους προφορικά και να θέσει 

ερωτήσεις. Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων Τ1, Τ2 και Τ3 της 

προσφοράς i αποτελεί τον τελικό βαθμό τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i 

(Τi) ενώ η προσφορά που επιτυγχάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία είναι η μέγιστη 

Τεχνική Προσφορά Τmax.   

11. Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών 

προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής 

μίας Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης 

οικονομικά προσφοράς Kmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης 

προσφοράς Κi .  

12. Οι τελικοί βαθμοί της Επιτροπής πρέπει να καταχωρηθούν στο σχετικό  πρακτικό 

της.  

13. Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, επιστολές κλπ.) αποτελεί και την 

εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

ΙΒ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός οφείλει 

να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Θα πρέπει να 

συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους 

παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), 

λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα 

αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί 

με την Προσφορά. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει 

ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο. 
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3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου 

Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

υποβάλλεται ή όχι. 

4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το 

αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό. 

 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα 

που προβλέπονται στο άρθρο 43 

παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 

64/Α’/ 16.03.2007) περί 

προσαρμογής της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Διαγωνισμού. 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, υπογεγραμμένη εντός 

των  είκοσι ημερών της προθεσμίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης στην οποία ο 

υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

προσωπικό.  

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην 

Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

ΝΑΙ 
1
   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

                                                      

1 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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β. Οι αλλοδαποί πολίτες : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 

του προσώπου αυτού, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας 

για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 

δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, 

και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή 

ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469ΗΡΧ-ΔΗ6
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασής του, και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο 

να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986υπογεγραμμένη εντός των  
ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469ΗΡΧ-ΔΗ6
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

είκοσι ημερών της προθεσμίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό.  

10.  Πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469ΗΡΧ-ΔΗ6



 

23 

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 • AΘHNA • T.K.11527 • THΛ: 210 74.74.274• FAX: 210.74.74.490 
56, MESOGION AV.• 11527, ATHENS • GREECE • TEL: +30.210.74.74.274 • FAX: +30.210.74.74.490 

                                                                                                                               

e-mail: info@grnet.gr • www.grnet.gr 

  

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 
2
   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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γ. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από 

το οποίο να προκύπτει ότι α) 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές 

Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

γ) Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού 

προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   
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3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένος στα μητρώα του 

οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, υπογεγραμμένη εντός 

των  είκοσι ημερών της προθεσμίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά  την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

ΑΔΑ: ΒΙΨΨ469ΗΡΧ-ΔΗ6
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13.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά  την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

δ. Οι συνεταιρισμοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από 

το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

λειτουργεί νόμιμα.  

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. 

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

11.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελμα 

του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ημέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986, υπογεγραμμένη εντός 

των  είκοσι ημερών της προθεσμίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , στην οποία ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του υποψήφιου 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

στους οποίους ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

14.  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ 
3
   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

ε. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                      

3 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  μέσω Αντιπροσώπου που 

δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου 

εγγράφου που εκδίδεται από την 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 

του προσώπου αυτού από το οποίο 

να προκύπτει ότι οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 

1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόμιση των 

νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων 

έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσκομίσει με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα 

σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   
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3.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή 

ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει 

να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 

πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε 

εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό 

προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από το δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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9.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία 

θέσης σε προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση 

που προβλέπεται από το δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ή 

ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 

στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού 

Μητρώου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις της 

χώρας εγκατάστασής του και το 

ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο 

να προκύπτει η εγγραφή του, κατά 

την ημέρα υποβολής της Προσφοράς 

και ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   
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11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 

1599/1986υπογεγραμμένη εντός των  

είκοσι ημερών της προθεσμίας 

κατάθεσης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης , ή ένορκη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα 

του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  

Πιστοποιητικά όλων των 

οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης 

που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα 

οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

έκδοσης μετά την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από 

το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος 

ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης μετά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

ΝΑΙ   
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14.  

Έγγραφο παροχής ειδικής 

πληρεξουσιότητας προς εκείνον που 

υποβάλει τον Φάκελο 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.  

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση 

του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 

αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Στ. Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 

όλα τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης, ανάλογα με την 

περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό 

φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ 

αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

 

Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

1. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Σε περίπτωση που υποβάλλονται αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, αυτά 

θα πρέπει να εκδίδονται από τα κατά νόμο αρμόδια πρόσωπα, τα οποία θα 

βεβαιώνουν επ’ αυτών ότι είναι ακριβή αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από τα 

νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου. 

3.  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκομίζονται 

υπογεγραμμένες εντός του διαστήματος που ορίζεται ειδικότερα ως άνω, ενώ δεν 

απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

4. Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται με την αίρεση της κατάθεσης και της 

αποδοχής των ως άνω δικαιολογητικών. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των 

είκοσι (20) ημερών χωρίς ο υποψήφιος ανάδοχος να παρουσιασθεί, η ΕΔΕΤ Α.Ε. 

μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον δεύτερο κατά σειρά κατάταξης 
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διαγωνιζόμενο, αν αυτός δεν δεχθεί στον τρίτο κ.ο.κ ή την επανάληψη του 

διαγωνισμού.  

5. Επίσης ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται και η σύμβαση ανατίθεται στον 

επόμενο κατά σειρά υποψήφιο ή η διαδικασία επαναλαμβάνεται ως ανωτέρω σε 

περίπτωση που το περιεχόμενο των δικαιολογητικών που προσκομίζει ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν αντιστοιχεί στο περιεχόμενο της υποβληθείσας 

υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 6 της παρούσας. 

ΙΓ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Πνευματικά Δικαιώματα. Όλα τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν για την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας προκήρυξης καθώς και το περιεχόμενό τους, θα 

αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, ελευθέρως 

χρησιμοποιούμενο από αυτήν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τους θα 

παραδίδονται από τον ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση 

που θα καταρτισθεί 

2. Ευθύνη των μελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση 

εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι 

της ΕΔΕΤ Α.Ε. για την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

3. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, 

αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και 

των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συγκατάθεση της ΕΔΕΤ Α.Ε., οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 

περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του. 

4. Γλώσσα επικοινωνίας. Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα συνταχθεί στην ελληνική 

γλώσσα και όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) θα γίνονται στην 

ελληνική γλώσσα.  

5. Τόπος παροχής υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα 

γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του 

αναδόχου καθώς και σε κάθε άλλο σημείο θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στη σύμβαση, που θ’ ακολουθήσει. 

6. Ισχύουσα νομοθεσία – Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση 

που θα καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό 

δίκαιο. 

 

ΙΔ. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Μεταξύ άλλων, στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η 

υποχρέωσή του να προσκομίσει:  
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Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν τις αντίστοιχες 

εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, το ποσό των οποίων θα 

πρέπει να καλύπτει το 10% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

προκηρυσσόμενης προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

Συγκεκριμένα το ύψος της απαιτούμενης εγγύησης συμμετοχής είναι (23.985,00 

ευρώ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα 

(1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί  ο 

διαγωνισμός, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, υποχρεούται να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ύψους 

5% επί της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρόνος 

ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) 

μήνες από το συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτός 

προσδιορίζεται στο σημείο Δ1 της παρούσας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την 

αναθέτουσα αρχή και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της σύμβασης 

ή πλημμελούς άσκησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί 

το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης και αντικατάσταση του 

Αναδόχου ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απαιτήσει κάθε άλλη ζημία, και να 

προχωρήσει σε έκπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

2. Προδιαγραφές εγγυητικής επιστολής 

Η ως άνω εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλεται πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Την ημερομηνία έκδοσης. 

 Τον εκδότη. 

 Το νομικό πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται. 

 Τον αριθμό της εγγύησης. 

 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

 Το αντικείμενο της σύμβασης, τον τίτλο του σχετικού διαγωνισμού και την 

ημερομηνία διενέργειάς του, τη σχετική διακήρυξη. 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και ότι ο εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
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 Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΔΕΤ Α.Ε. και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση 

ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε 

τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

 Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (όπως προκύπτει από τη διακήρυξη).  

 Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της ΕΔΕΤ Α.Ε. Το σχετικό 

αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 Ότι η εγγύηση επιστρέφεται στο χρόνο που καθορίζεται στην προκήρυξη 

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης. 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών. 

Εγγυητικές επιστολές που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

4. Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων οι ως άνω εγγυήσεις μπορεί να 

καλύπτονται από μία ή από περισσότερες εγγυητικές επιστολές που θα αναφέρουν 

όλα τα μέλη της Ένωσης, το δε άθροισμα τους θα καλύπτει το συνολικό ποσό της 

εγγυητικής επιστολής. 

 

ΙΕ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε στο δικτυακό τόπο της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

http://www.grnet.gr. 
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Παράρτημα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οι υπηρεσίες που καλείται να παρέχει ο Ανάδοχος διαχωρίζονται σε υποχρεωτικές –

που οφείλει να προσφέρει με ποινή αποκλεισμού-και σε επιθυμητές, όπως φαίνεται 

ακολούθως. Ο ανάδοχος καλείται: 

(α) να συμπληρώσει τους ακόλουθους συγκεντρωτικούς πίνακες απαντώντας ποιες 

από τις κάτωθι υπηρεσίες παρέχει 

(β) να αναλύσει διεξοδικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες: 

Α. Λογιστήριο Υποχρεωτική/Επιθυμητή Ναι/Όχι 

1 

Προσδιορισμός των 

επιβαλλόμενων από των Κ.Φ.Σ. 

Βιβλίων & Στοιχείων της 

εταιρείας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Εξασφάλιση των προβλεπόμενων 

από τον Κ.Φ.Σ. δικαιολογητικών 

που αφορούν τις συναλλαγές με 

τρίτους. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Έλεγχος των δικαιολογητικών 

σχετικά με την πληρότητά τους. 

(Ύπαρξη σύμβασης, έγκριση 

δαπάνης, χρέωση σε έργο και 

υποέργο που εκτελεί η εταιρεία). 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Παραλαβή και αρχειοθέτηση των 

δικαιολογητικών, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση 

σε αυτά.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Προσδιορισμός των ειδικών 

χειρισμών στα δικαιολογητικά 

δαπανών όπου αυτό απαιτείται 

(κρατήσεις κλπ). 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

6 

Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής 

ανά έργο, όσον αφορά τις αγορές 

Παγίων, τις δαπάνες και τα έσοδα. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

7 

Ημερήσια ενημέρωση των 

λογιστικών βιβλίων ώστε να 

εξασφαλίζεται η ορθότητα και 

επικαιρότητά τους. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Ενημέρωση του μητρώου παγίων 

της εταιρείας. (κατ΄ είδος, 

ποσότητα και αξία) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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9 

Προβαίνει στις αναγκαίες 

τροποποιήσεις, συμπληρώσεις του 

Λογιστικού Σχεδίου ώστε να 

καλύπτει τις κάθε φορά ανάγκες 

της εταιρείας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

10 

Εκτύπωση των προβλεπόμενων 

από τον Κ.Φ.Σ. Βιβλίων εντός των 

προθεσμιών που προβλέπονται. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

11 

Εκτύπωση των αναλυτικών 

καθολικών που αφορούν 

προμηθευτές & πιστωτές της 

εταιρείας και επιβεβαίωση των 

υποχρεώσεων προς αυτούς. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

12 

Επικοινωνία με προμηθευτές 

εξωτερικού για τις συναλλαγές που 

υφίστανται μέσω Internet. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

13 

Παρακολούθηση, έλεγχος και 

συμφωνία των αποδόσεων 

ταξιδιών.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

14 

Έλεγχος των κινήσεων των 

τραπεζικών λογαριασμών που 

τηρεί η εταιρεία και επιβεβαίωση 

των υπολοίπων με τα extrait της 

τράπεζας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

15 

Έλεγχος των κινήσεων των 

πιστωτικών καρτών που έχει η 

εταιρεία, και αναζήτηση των 

δικαιολογητικών τους. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

Β. Φορολογικά Υποχρεωτική/Επιθυμητή Ναι/Όχι 

1 
Παρακολούθηση τήρηση της 

σχετικής φορολογικής νομοθεσίας. 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Σύνταξη, υπογραφή  και υποβολή 

των δηλώσεων παρακρατούμενων 

φόρων.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 
Σύνταξη και υπογραφή των 

Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ. 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 
Σύνταξη και υπογραφή της 

Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ. 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Σύνταξη και υπογραφή του 

Ισολογισμού τέλους χρήσης της 

εταιρείας.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

6 
Υποβολή προς έγκριση του 

Ισολογισμού τέλους χρήσης  στο 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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Δ.Σ.  

7 

Σύνταξη και υπογραφή των 

δηλώσεων φορολογίας 

εισοδήματος της εταιρείας.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Διεκπεραίωση του ετήσιου ελέγχου 

από τον Ορκωτό Λογιστή - 

Ελεγκτή. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 

Διεκπεραίωση ενδεχόμενου 

ελέγχου από τις φορολογικές 

αρχές. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

 

Γ. 

 

Εργατικά 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι 

1 
Παρακολούθηση της εργατικής και 

ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Συμπλήρωση των εντύπων του 

ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις των 

εργαζομένων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Συμπλήρωση και υπογραφή της 

κατάστασης των εργαζομένων 

προς την Επιθεώρηση Εργασίας. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Υπολογισμός της μισθοδοσίας 

εκάστου μηνός, πληρωτέο ανά 

εργαζόμενο, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, 

ΤΕΑΧ κλπ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 
Τήρηση αρχείου της μισθοδοσίας 

και των Ασφαλιστικών Ταμείων. 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

6 

Σύνταξη κατάστασης με τις 

μηνιαίες αμοιβές εργαζομένων και 

συνεργατών για την πληρωμή τους.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

7 

Σύνταξη των εντύπων για την 

καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Ηλεκτρονική υποβολή των 

Ατομικών Πληροφοριακών 

Δελτίων ΙΚΑ των εργαζομένων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 

Σύνταξη και υπογραφή της 

Οριστικής Δήλωσης Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

10 

Υπολογισμός των αποζημιώσεων 

του Προέδρου & των μελών του 

Δ.Σ. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 
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11 

Έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων 

αποδοχών και παρακράτησης 

φόρου των εργαζομένων.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

12 

Υπολογισμός των ετήσιων 

βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου 

των ελευθέρων επαγγελματιών.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

13 

Υπολογισμός των ετήσιων 

βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου 

των μη ελευθέρων επαγγελματιών.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

14 

Υπολογισμός των ετήσιων 

βεβαιώσεων για τις αποζημιώσεις 

του Προέδρου & των μελών του 

Δ.Σ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

15 
Χορήγηση όλων των ανωτέρω 

βεβαιώσεων στους δικαιούχους.  
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

16 

Διεκπεραίωση ενδεχόμενου 

ελέγχου από τα ασφαλιστικά 

ταμεία. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

17 

Παραγωγή σεναρίων ετήσιου 

κόστους για νέους εργαζόμενους ή 

συνεργάτες με βάση το πληρωτέο 

ποσό. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

Δ. 

 

Εργασίες οικονομικής 

διαχείρισης 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι 

1 

Σύνταξη προϋπολογισμού του 

επομένου έτους έως το τέλος 

Αυγούστου.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Μηνιαία σύνταξη και αποστολή 

οικονομικών στοιχείων προς το 

Υπουργείο Παιδείας 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Παροχή μηνιαίων οικονομικών 

στοιχείων Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης στα πλαίσια της 

υλοποίησης του έργου 

Αναμόρφωση Δημοσιονομικής 

Πληροφόρησης 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Σύνταξη και υποβολή μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ) των κάτωθι:  

-Πηγές & χρήσεις πόρων 

-Αποτελέσματα χρήσεως 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 
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-Ισολογισμός σύμφωνα με το 

ΕΓΛΣ 

-Στοιχεία απασχόλησης 

5 

Σύνταξη τριμηνιαίων Στατιστικών 

Δελτίων για την Γ.Γ. της 

Ε.Σ.Υ.Ε.(Τμήμα Ερευνών 

Δημόσιου Τομέα) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

6  

Σύνταξη προϋπολογισμού ανά έργο 

που αναλαμβάνει να εκτελέσει η 

εταιρεία, σε συνεργασία με τον 

Διευθυντή Διαχείρισης έργων. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

7 

Αναθεώρηση του τρέχοντος 

προϋπολογισμού όταν αυτό 

απαιτείται. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

8 

Σύνταξη των Μηνιαίων Δελτίων 

Δαπανών ανά έργο & υποέργο 

αυτών του εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, 

έως την 10η του επομένου μηνός 

που έγινε η πληρωμή της 

δαπάνης.(κατά μέγιστο 15 έργα) 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

9 

Τριμηνιαία παρακολούθηση της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

ανά έργο έως το τέλος του 

επομένου μηνός.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

10 

Δημιουργία αρχείου με τα 

δικαιολογητικά των Μηνιαίων 

Δελτίων Δαπανών ανά έργο & 

υποέργο.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

11 

Ηλεκτρονική υποβολή των 

Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών ανά 

έργο & υποέργο στο ΟΠΣ. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

12 

Συνεργασία με τις αντίστοιχες 

Διαχειριστές Αρχές για τυχόν 

ερωτήσεις-προβλήματα. 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

13 

Παρακολούθηση των 

χρηματοροών ανά έργο και πηγή 

χρηματοδότησης 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

14 
Συνεργασία με τους υπεύθυνους 

για τυχόν ερωτήσεις-προβλήματα. 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

15 

Απαντήσεις σε ερωτήματα του 

Υπουργείου  Οικονομικών, του 

Υπ. Ανάπτυξης, της Γ.Γ.Ε.Τ., και 

της Ε.Σ.Υ.Ε. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 
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16 

Συμμετοχή του Υπεύθυνου της 

Ομάδας Έργου στις συνεδριάσεις 

του Δ.Σ.  

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

17 Τήρηση μητρώου δεσμεύσεων 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

18 

Εφαρμογή προγράμματος 

«Διαύγεια» (ν.3861/2010) 
Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

 

Ε. Χρηματοδότηση Εταιρείας 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι 

1 

Διαμόρφωση και υποβολή 

αιτήματος εγγραφής στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

2 

Διαμόρφωση και υποβολή 

αιτήματος εγγραφής στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

3 

Υποβολή αιτήματος και 

διαδικασία χρηματοδότησης από 

τον Τακτικό Προϋπολογισμό 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

4 

Υποβολή αιτήματος και 

διαδικασία χρηματοδότησης από 

το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

5 

Yποβολή απολογιστικών 

στοιχείων στον Τακτικό 

Προϋπολογισμό και στο ΠΔΕ 

Υποχρεωτική Ναι/Όχι 

 

ΣΤ.  

 

Εξωτερικές εργασίες 

 

Υποχρεωτική/Επιθυμητή 

 

Ναι/Όχι  

1 

Θεώρηση στην αρμόδια ΔΟΥ των 

Βιβλίων & Στοιχείων όταν αυτό 

επιβάλλεται. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

2 

Παραλαβή φορολογικής & 

ασφαλιστικής ενημερότητας ανά 

τρίμηνο. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

3 

Υποβολή των εντύπων του ΟΑΕΔ 

για τις προσλήψεις των 

εργαζομένων.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

4 

Υποβολή της κατάστασης των 

εργαζομένων προς την 

Επιθεώρηση Εργασίας που 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 
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υπάγεται η εταιρεία. 

5 

Καταβολή των εισφορών στα 

Ασφαλιστικά Ταμεία ΙΚΑ, 

ΤΣΜΕΔΕ,ΤΕΑΧ κλπ. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

6 

Υποβολή των τριμηνιαίων 

Στατιστικών Δελτίων προς την Γ.Γ. 

της Ε.Σ.Υ.Ε.(Τμήμα Ερευνών 

Δημόσιου Τομέα). 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

7 
Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης 

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 
Επιθυμητή Ναι/Όχι 

8 

Υποβολή της Εκκαθαριστικής 

Δήλωσης ΦΠΑ στην αρμόδια 

ΔΟΥ. 

Επιθυμητή Ναι/Όχι 

9 

Υποβολή των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος της 

εταιρείας.  

Επιθυμητή Ναι/Όχι 
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