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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΈΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Π.Ε.Α.)» (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ CPV 71314300-5) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
2. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/ 15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
4. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
5. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/ 23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις»,
6. Τον Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α' 136/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας
2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»,
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,
8. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες»,
9. Του Π.Δ. 96/2017 (ΦΕΚ Α’ 136/11.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»,
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από NIKOLAOS
MASTROSTAMATIS
Ημερομηνία:
2019.12.02
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10. Την με Αριθμ. οικ. 175275 (ΦΕΚ Β΄1927/30-05-2018) «Συστήματα αναγνώρισης
προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και
Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων.»,
11. Τη με αρ. πρωτ. 412/05-02-2019 (ΑΔΑ: 787ΩΩ-ΖΘΓ) υπουργική απόφαση, με την οποία
συγκροτήθηκε ετήσια επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών για διάφορες
προμήθειες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
12. Το με Κωδικό Έργου 42503803 Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 19REQ005832198) από το τμήμα Προμηθειών για έγκριση
πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (#60.000,00€#), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για το Πρόγραμμα Ενεργειακής
Αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης.
13. Τη με αρ. πρωτ. 70097/03-07-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΨΡ465ΧΙ8-7ΞΣ) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2019, ΣΑΕ 120,
14. Το με Κωδικό Έργου 2019ΣΕ12000001 τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.)
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑΜ: 19REQ005832198) από το τμήμα
Προμηθειών για αύξηση της έγκρισης πίστωσης μέχρι του ποσού των εβδομήντα τεσσάρων
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (#74.400,00€#), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για Έκδοση
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης
Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης.
15. Τη με αρ. πρωτ.117992/15-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005865503/ΑΔΑ: ΩΔΔ946ΜΤΛΡΜΓΕ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης έγκρισης ένταξης έργων στο
ΠΔΕ 2019, ΣΑΕ 120.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάθεση υπηρεσίας «Έκδοση Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης
Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης.
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
CPV
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει τιμής
13/12/2019, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00
Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96,
11527 Αθήνα
«Έκδοση Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» για
το Πρόγραμμα Ενεργειακής
Αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων
και Καταστημάτων Κράτησης
74.400,00 € με ΦΠΑ
CPV 71314300-5
120 ημέρες
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2.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κεντρική Υπηρεσία
Υπουργείου
Δικαιοσύνης
Μεσογείων 96,
11527 Αθήνα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
12/12/2019,
ημέρα Πέμπτη και
ώρα έως 14:00

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κεντρική Υπηρεσία
Υπουργείου
Δικαιοσύνης

13/12/2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα
11:00

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι
12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα.
(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,
θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν).
3.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς κατά την
έννοια του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
παρούσας και πληρούν τους όρους της παρούσας, ήτοι:
•
•
•
•

Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Συνεταιρισμοί.
Κοινοπραξίες προσφερόντων

Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της
υπηρεσίας και του διαγωνιζόμενου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για όλα ή μέρος
των κτηρίων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους, που επισυνάπτονται.
β) Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα
παραρτήματά της θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της
αναθέτουσας αρχής: www.ministryofjustice.gr Προμήθειες/ Προσλήψεις →
Σελίδα 3 από 38

ΑΔΑ: 69ΒΑΩ-ΨΙΜ

19PROC005942656 2019-12-02
Προμήθειες,
καθώς
και
(http://www.promitheus.gov.gr).

στον

ιστότοπο

του

ΚΗΜΔΗΣ

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
διακήρυξης, εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα (4 μέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών), θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Για πληροφορίες επί διαδικαστικών θεμάτων του διαγωνισμού, αιτήματα θα
απευθύνονται στην Ελένη Βερβενιώτη, τμήμα Προμηθειών (στοιχεία επικοινωνίας:
τηλ. 213 130 7577, fax: 213 130 7510, mail: evervenioti@justice.gov.gr) και για
πληροφορίες επί των τεχνικών προδιαγραφών στον Α. Παπαλεξίου (στοιχεία
επικοινωνίας: τηλ. 213 130 7277, mail: apapalexiou@justice.gov.gr).
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.

Με εντολή Υπουργού
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ν. Μαστροσταμάτης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής μέσα στην προθεσμία που
ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.
2.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην αρμόδια ετήσια επιτροπή διενέργειας πρόχειρων
διαγωνισμών για διάφορες προμήθειες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία.
3.
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα,
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
4.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται
ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
5.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο. Στον φάκελο αλλά και στο διαβιβαστικό έγγραφο, πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς:
α) Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής».
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής
Υποστήριξης Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Προμηθειών και
Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Προμηθειών).
γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης (5/2019).
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».
2.

Στον

κυρίως

φάκελο

προσφοράς

τοποθετούνται

τρεις

χωριστοί
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σφραγισμένοι φάκελοι με τις εξής ενδείξεις:
Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄,
Β. «Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ και
Γ. «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι (δικαιολογητικά συμμετοχής,
τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου, που περιγράφονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961, που κυρώθηκε
με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος,
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στα έγγραφα της
σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια
και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
4.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται
συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι
υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των
προσφορών να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας
τους.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
συμμετοχής» πρέπει να περιέχει:
1.
Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄). Διευκρίνιση για το ΤΕΥΔ:
Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2.
Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή
ατομική επιχείρηση και Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας
Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.
3.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να:
i) Αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii) Δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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Δηλώνεται ότι πληρούνται όλοι οι όροι του διαγωνισμού.
4.
Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016,
ποσοστού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.
5.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (περ. δδ του εδ. β).
Διευκρινίσεις:
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο τις υπεύθυνες δηλώσεις
υποβάλλουν:

οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή Ι.Κ.Ε.

τα μέλη του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.

σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση προμηθευτών – Κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση
αφορά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή
Κοινοπραξία.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρνουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (σύμφωνα με
το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014).
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες
μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από
τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης.
Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν και παραστατικό από το οποίο να
προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο φάκελο τοποθετούνται η Τεχνική Προσφορά και τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά θα αφορά σε όλα ή μέρος των κτηρίων που αναφέρονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και θα αξιολογηθεί με βάση την προσφερόμενη τιμή. Στην τιμή
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που
θα δίνεται ξεχωριστά. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση
απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Για τη συμμετοχή το διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με
το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, ποσοστού 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ.
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ’.

Α/Α

1

2

3

4

5

6

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δικαστικό
Μέγαρο
Λάρισας
Δικαστικό
Μέγαρο
Σερρών
Κατάστημα
Κράτησης
Λάρισας
Κατάστημα
Κράτησης
Αγίου
Στεφάνου
(Πάτρα)
Κατάστημα
Κράτησης
Νεαπόλεως
Κατάστημα
Κράτησης
Κομοτηνής

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(m2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

11.255,47

18.319,62 €

366,39 €

1.591,84

2.590,91 €

51,82 €

11.000,00

17.903,82 €

358,08 €

6.071,00

9.881,28 €

197,63 €

2.155,34

3.508,07 €

70,16 €

4.790,00

7.796,30 €

155,93 €

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να
καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης,
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ)
την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, τα ποσό
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία
της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
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απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη – μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε
περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται
αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/16, η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής έναντι του αναδόχου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποιοτική
παραλαβή της υπηρεσίας, την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ειδικά στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της
έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν
αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με την ολοκλήρωση της Σύμβασης. Η πληρωμή
του αναδόχου θα γίνει με τακτικό ένταλμα πληρωμής με την παράδοση του
πιστοποιητικού/-ών. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά από την έκδοση στο όνομα
του προμηθευτή του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί και σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών και εντός των οριζομένων από το
Ν.4152/2013 παρ. Ζ προθεσμιών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
•
Τιμολόγιο
•
Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
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•
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
•
Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για
την εκκαθάριση της εν λόγω δαπάνης.
Η Ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, ήτοι:
1)
0,07% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ),
2)
3% επ’ αυτού υπέρ χαρτοσήμου και επ’ αυτού ΟΓΑ 20% ,
3)
8% παρακράτηση φόρου για την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 64 του
Ν.4172/2013),
4)
0,06% υπέρ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ),
5)
3% επ’ αυτού υπέρ χαρτοσήμου και επ’ αυτού ΟΓΑ 20% ,
6)
24% Φ.Π.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ
Αντικείμενο του έργου είναι η εκτενής διαγνωστική ενεργειακή επιθεώρηση με
λεπτομερή καταγραφή και ανάλυση στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης και άλλων
συναφών στοιχείων για όλες τις χρήσεις και εγκαταστάσεις χωρίς περιορισμούς,
που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κάτωθι κτηρίων
και τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.):
Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

Δικαστικό
Μέγαρο Λάρισας

2

Δικαστικό
Μέγαρο Σερρών

3
4

5

6

Κατάστημα
Κράτησης Λάρισας
Κατάστημα
Κράτησης Αγίου
Στεφάνου (Πάτρα)
Κατάστημα
Κράτησης
Νεαπόλεως
Κατάστημα
Κράτησης
Κομοτηνής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κούμα & Μ.
Αλεξάνδρου,
Λάρισα, 41222
Κωνσταντίνου
Καραμανλή 40,
Σέρρες 621 25

ΚΥΡΙΟΙ
ΧΩΡΟΙ
(m2)

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΙ
(m2)

ΣΥΝΟΛΟ
(m2)

7.285,00

3.970,47

11.255,47

1.591,84

-

1.591,84

411 10, Λάρισα

11.000,00

-

11.000,00

Άγιος
Στέφανος, 25018

2.468,00

3.603,00

6.071,00

Νεάπολη
Κρήτης, 72400

1.884,84

270,50

2.155,34

Τέρμα
Σισμανόγλου
Ιωάννη,
Κομοτηνή,
69133

4.220,00

570,00

4.790,00

ΑΡΘΡΟ 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεσμικό πλαίσιο για την εκτέλεση των ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται
από τα εξής:

Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄89/19-05-2008) «Μέτρα για την μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και άλλες διατάξεις».

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), υπ' αριθ. Δ6/B/οικ.
5825/30.03.2010 KYA (ΦΕΚ Β’ 407/ 09-04-2010).

Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42/19-02-2013) «Ενεργειακή απόδοση κτηρίωνΕναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α’ 177/06-10-2010) «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων,
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».

Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων»
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(ΚΕΝΑΚ) (οικ. 1603/04.10.2010).

Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» ( οικ. 2279/22.12.2010).

Εγκύκλιος (οικ. 2366/05.01.2011) με επιπλέον διευκρινίσεις.

Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ» (οικ. 2021/
14.06.2012).

Οι τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ:
o
ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για
τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση του
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».
o
ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος
της θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων».
o
ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών»
o
ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων
κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»
o
ΤΟΤΕΕ 20701-5/2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού, Θερμότητας και Ψύξης:
Εγκαταστάσεις σε Κτήρια».
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1.
Θα πρέπει να είναι ομάδα διπλωματούχων μηχανικών σε μορφή ένωσης
φυσικών προσώπων ή εταιρείας οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίας που θα
διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) συμμετέχοντες ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι
θα είναι κάτοχοι άδειας Γ’ τάξης και των τριών κατηγοριών (α) κτηρίων, (β)
συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού, εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΚΑ). Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τίτλους σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων των διπλωματούχων μηχανικών που θα απασχοληθούν στο έργο
(βιογραφικά σημειώματα) κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε’.
2.
Θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην έκδοση πιστοποιητικών
ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α), καθώς και άλλη αντίστοιχη εμπειρία μελετών
ενεργειακής απόδοσης, σε κτήρια επιφάνειας και εγκαταστάσεων αντίστοιχης
πολυπλοκότητας και μεγέθους των ανωτέρω κτηρίων.
3.
Θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν
διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)
συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης, καθώς και κατάλογο άλλων
μελετών ενεργειακής απόδοσης, από τον οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν
εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων τριτογενούς τομέα συνολικής
επιφάνειας της τάξης των 40.000 μ2 και μεγέθους με αυτές των ανωτέρω κτηρίων.
4.
Οι συμμετέχοντες πριν τον διαγωνισμό υποχρεούνται να επισκεφτούν τους
χώρους των ανωτέρω κτηρίων για τους οποίους πρόκειται να εκδοθεί το Π.Ε.Α. Η εν
λόγω επίσκεψη θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την
στεγαζόμενη υπηρεσία. Η ανωτέρω βεβαίωση θα πρέπει να κατατεθεί με τον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία οι
ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση για την σημερινή κατάσταση των
χώρων, καθώς και για τις συνθήκες που μπορεί να επιδράσουν στην εκτέλεση των
επιθεωρήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
(Π.Ε.Α.)
Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς που θα υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει
να περιέχει τα παρακάτω:
1.
Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου.
2.
Τρόπος υλοποίησης/ οργάνωσης του έργου, πληρότητα/ ποιότητα
παρεχόμενων υπηρεσιών- παραδοτέων.
3.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- οργάνωση παραδοτέων
4.
Ομάδα έργου.
5.
Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης του έργου
6.
Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της ομάδας έργου
7.
Απαιτήσεις
8.
Εξοπλισμός, όργανα μέτρησης
9.
Διαπιστώσεις, πιστοποιήσεις
Οι επιθεωρητές της ομάδας έργου υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε
εβδομαδιαία τακτική επίσημη συνάντηση - σύσκεψη με τις Υπηρεσίες των εν λόγω
κτηρίων.
Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του αναδόχου
στη διάθεση μόνο των συγκεκριμένων στελεχών. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να
ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη και
ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών του
έργου, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών του.
Οι Υπηρεσίες θα διαθέσουν στον ανάδοχο ότι στοιχεία και πληροφορίες
διαθέτουν, ώστε οι επιθεωρητές να συλλέξουν πληθώρα δεδομένων, πληροφοριών
και τεχνικών προδιαγραφών. Λοιπά στοιχεία θα πρέπει να αναζητηθούν από τον
ανάδοχο.
Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, πρέπει να
καταγραφούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της
ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, με παράλληλη χρήση όσων στοιχείων έχουν
συλλεχθεί από τις διαθέσιμες μελέτες και σχέδια, τα οποία πρέπει να
επαληθεύονται. Για τις μετρήσεις να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός που
θα διαθέτει ο ανάδοχος, ώστε να μετρηθούν αξιόπιστα και να επαληθευτούν οι
διάφορες παράμετροι, που συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση. Οι ενεργειακοί
επιθεωρητές μπορούν να προβούν σε εξειδικευμένες μετρήσεις.
Κατά την επιθεώρηση των κτηρίων και των εγκαταστάσεων θα συμπληρώνονται τα
τυποποιημένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης που καθορίζονται στην ΤΟΤΕΕ
20701-4/2010, περιλαμβάνοντας όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους
υπολογισμούς, καθώς και όλα τα στοιχεία των κτηριακών συστημάτων, διατάξεων,
εγκαταστάσεων και συνθηκών λειτουργίας που σχετίζονται με την ενεργειακή
συμπεριφορά των κτηρίων.
Τα δεδομένα που θα καταγραφούν, θα χρησιμοποιηθούν για τους απαραίτητους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη των κτηρίων.
Συγκεκριμένα η καταγραφή των δεδομένων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Καταγραφή δεδομένων διαχείρισης, κατανάλωσης και κόστους ενέργειας
(ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κλπ) και γενικών ενεργειακών στοιχείων.

Προσδιορισμός συνθηκών λειτουργίας των κτηρίων.
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Αποτύπωση της γεωμετρίας των κτηρίων και των θερμικών ζωνών

Επαλήθευση της σύστασης των δομικών στοιχείων.

Προσδιορισμός θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων.

Προσδιορισμός αερισμού διείσδυσης μέσω χαραμάδων.

Καταγραφή στοιχείων κτηριακού κελύφους.

Εξοπλισμός και συσκευές.

Απορρόφηση ηλεκτρικής ισχύος.

Θερμική και οπτική άνεση

Καταγραφή εγκαταστάσεων κλιματισμού – θέρμανσης – ψύξης - μηχανικού
αερισμού (μονάδες παραγωγής, δίκτυα διανομής, τερματικές μονάδες).

Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης.

Καταγραφή συστημάτων και εγκαταστάσεων φωτισμού.

Καταγραφή διατάξεων αυτόματου ελέγχου (BMS κλπ)
Την καταγραφή των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία τους σε εξειδικευμένο
λογισμικό. Από την επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισμών
θα προκύψει η τεκμηρίωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων και θα
εκδοθεί το Πιστοποιητική Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ):

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) πρωτότυπο, υπογεγραμμένο
και σφραγισμένο, έντυπα, εκθέσεις, καταγραφές, εκτιμήσεις και μετρήσεις
παραμέτρων.

Ηλεκτρονικά αρχεία με επέκταση .xml που θα αναρτηθούν στο
https://www.buildingcert.gr/, μεθοδολογία υπολογισμών, και τρόπος συλλογής
πληροφοριών.

Φάκελος που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων, πληροφοριών,
τεχνικών χαρακτηριστικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα
προκύψουν, και συμπληρωμένα τυποποιημένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης
και καταγραφής.

Ανάλυση, Υπολογισμοί διαστασιολόγηση και τεκμηρίωση των συντελεστών,
κριτηρίων, απωλειών, δεδομένων και αποτελεσμάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης, καταναλώσεις, δυνατότητες και μέτρα
εξοικονόμησης ενέργειας (χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).

Συστάσεις, παρεμβάσεις, προτάσεις και επεμβάσεις των Ενεργειακών
Επιθεωρητών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο κτηριακό κέλυφος, τα
συστήματα, τις εγκαταστάσεις, τις διατάξεις και τις συνθήκες λειτουργίας (τρεις
ιεραρχημένες)
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι θα τηρήσει τους κανόνες δεοντολογίας του
επαγγέλματός του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της
συνεργασίας του με τις Δικαστικές Υπηρεσίες και τα Καταστήματα Κράτησης.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά με την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και θα ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακών ημερών. Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί με απόφαση
της Αναθέτουσας, εφόσον έγκαιρα ο ανάδοχος υποβάλλει σχετικό, τεκμηριωμένο
αίτημα, αναφέροντας και τους λόγους της παράτασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή
της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε Kwh/m2/έτος) και αφορά στην/στις
εξής Υπηρεσία/-ες του Υπουργείου Δικαιοσύνης1:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας
Δικαστικό Μέγαρο Σερρών
Κατάστημα Κράτησης Λάρισας
Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου (Πάτρα)
Κατάστημα Κράτησης Νεαπόλεως
Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Αριθμός μελών ομάδας
διπλωματούχων μηχανικών σε
1
≥2
μορφή εταιρείας οιασδήποτε
μορφής ή κοινοπραξίας
Οι ανωτέρω διπλωματούχοι
μηχανικοί είναι κάτοχοι άδειας
Γ’ τάξης και των τριών
κατηγοριών (α) κτηρίων, (β)
συστημάτων θέρμανσης και (γ)
συστημάτων κλιματισμού,
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
2
Ενεργειακών Επιθεωρητών του
ΝΑΙ
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα
με το άρθρο 54 του Ν.
4409/2016 ή όπως
προβλέπεται με τις
μεταβατικές διατάξεις (άρθρο
58) του ίδιου Νόμου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται
να καταθέσει κατάλογο
ενεργειακών επιθεωρήσεων
που έχουν διενεργήσει για την
έκδοση Πιστοποιητικού
Ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.),
3
ΝΑΙ
καθώς και κατάλογο άλλων
ενεργειακών μελετών, από τον
οποίο να προκύπτει ότι
διαθέτουν εμπειρία σε
ενεργειακές επιθεωρήσεις
κτηρίων τριτογενούς τομέα

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν μία ή περισσότερες Υπηρεσίες σημειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο τετραγωνάκι.
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4

συνολικής επιφάνειας της
τάξης των 40.000 μ2 με
εγκαταστάσεις αντίστοιχης
πολυπλοκότητας και μεγέθους
με αυτές των ανωτέρω
κτηρίων.
Ο κατάλογος πρέπει να
συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ορθής
εκτέλεσης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται
να επισκεφτεί τους χώρους των
ανωτέρω κτηρίων για τους
οποίους πρόκειται να εκδοθεί
το Π.Ε.Α. Η εν λόγω επίσκεψη
θα τεκμηριώνεται με βεβαίωση
που θα εκδίδεται από την
στεγαζόμενη υπηρεσία. Η
ανωτέρω βεβαίωση
κατατίθεται με τον φάκελο της
τεχνικής προσφοράς μαζί με
σχετική υπεύθυνη δήλωση με
την οποία οι ενδιαφερόμενοι
θα δηλώνουν ότι έλαβαν
γνώση για την σημερινή
κατάσταση των χώρων, καθώς
και για τις συνθήκες που
μπορεί να επιδράσουν στην
εκτέλεση των επιθεωρήσεων

ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σελίδα 16 από 38

ΑΔΑ: 69ΒΑΩ-ΨΙΜ

19PROC005942656 2019-12-02

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ανάθεση υπηρεσίας «Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)»
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση - CPV
71314300-5) για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων και
Καταστημάτων Κράτησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

……………………
……………………
……………………
…………………….

……………………
……………………
……………………
…………………….

……………………
……………………
……………………
…………………….

……………………
……………………
……………………
…………………….

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έκδοση
Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.)

Έκδοση
Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.)

Έκδοση
Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.)

Έκδοση
Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.)

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

…………………….
……………………
………………

……………………
…….…………………
……….

……………………
………………
……………

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

…………………….
……………………
………………

……………………
…….…………………
……….

……………………
………………
……………

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

…………………….
……………………
………………

……………………
…….…………………
……….

……………………
………………
……………

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

…………………….
……………………
………………

……………………
…….…………………
……….

……………………
………………
……………

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)
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……………………
……………………
……………………
…………………….

……………………
……………………
……………………
…………………….

Έκδοση
Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.)

Έκδοση
Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης
(Π.Ε.Α.)

…………………….
……………………
………………

……………………
…….…………………
……….

……………………
………………
……………

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

…………………….
……………………
………………

……………………
…….…………………
……….

……………………
………………
……………

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

(αριθμητικώς
και
ολογράφως)

Η παρούσα προσφορά μου με δεσμεύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες και σε
περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση με δεσμεύει μέχρι και την ολοκλήρωση της
σύμβασης.
Στην τελική τιμή που προσφέρω έχω συμπεριλάβει τις νόμιμες κρατήσεις, οι
οποίες με βαρύνουν και καμία απαίτηση οικονομική ή άλλη δεν έχω από την
Αναθέτουσα Αρχή.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……………

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο

Ημερομηνία
γέννησης

/

/

Τηλέφωνο

Τόπος γέννησης

E-mail:

Διεύθυνση
κατοικίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα ιδρύματος

Τίτλος πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
απόκτησης πτυχίου
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(στο προτεινόμενο,
από τον υποψήφιο
Ανάδοχο, σχήμα
διοίκησης έργου)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Ρόλος και
καθήκοντα στο
Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
(από –έως)

Α/Μ

…./…./….
…./…./….
…./…./….
…./…./….
…./…./….
…./…./….
…./…./….
…./…./….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
Ι. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2019
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση
νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των
φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ενεργειακή
επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτηρίων και
τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.),
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΙΙ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5/2019
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΑΙ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση
νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των
φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση
των όρων της σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ενεργειακή
επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς κτηρίων και
τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.),
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ.

/2019

«Σύμβαση Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για το Πρόγραμμα
Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικαστικών Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης»

Προοίμιο
Σήμερα
την
….
…………………
2020,
ημέρα
…………….
στο
……………………………………………………………………, …………………………., Αθήνα, οι συμβαλλόμενοι
αφενός το Ελληνικό Δημόσιο, αποκαλούμενο στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», που εδρεύει
στην Αθήνα (Μεσογείων αρ. 96) και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω για την
υπογραφή της παρούσας από τον …………………………………. και αφετέρου η εταιρεία
«……………………», που εδρεύει ………….. (……………………………………………….), ΑΦΜ .,
ΔΟΥ……………………., αποκαλούμενη στο εξής «η Ανάδοχος» και που εκπροσωπείται νόμιμα
εν προκειμένω από τον …………………………., κοινό Νόμιμο Εκπρόσωπο της Αναδόχου,
σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ……………… Καταστατικό εκπροσώπησης συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
Με την αριθμ. ………………….. απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε
……………………………………. διαγωνισμός του έργου «Σύμβαση Έκδοση Πιστοποιητικών
Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικαστικών
Κτηρίων», προϋπολογισθείσας δαπάνης …………………. € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε
βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ …….. (Απόφαση έγκρισης
……………………………). Με την απόφαση αριθμ. ………………………. (ΑΔΑ:……………………) του
Υπουργού Δικαιοσύνης εγκρίθηκαν τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπή
………………………………………………………………………………………………...
Κατόπιν των ανωτέρω η πρώτη των συμβαλλομένων (Αναθέτουσα Αρχή) αναθέτει στη
δεύτερη συμβαλλόμενη (Ανάδοχο) και η τελευταία αναλαμβάνει την υποχρέωση να
υλοποιήσει το ανωτέρω έργο της συντήρησης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
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Άρθρο 1Ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και η επιθεώρηση
λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού που στοχεύει στην αποτύπωση
της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου ………………..…………. και τεκμηριώνεται με την
έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή όλων των
στοιχείων που περιέχει.

Άρθρο 2ο
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι ομάδα διπλωματούχων μηχανικών σε μορφή εταιρείας
οιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξίας που θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) συμμετέχοντες
Διπλωματούχους Μηχανικούς ενεργειακούς επιθεωρητές, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι άδειας
Γ’ τάξης και των τριών κατηγοριών (α) κτηρίων, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ)
συστημάτων κλιματισμού, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.
4409/2016 ή όπως προβλέπεται με τις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 58) του ίδιου Νόμου.
Άρθρο 3ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ
1. Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της
παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και
ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος της
Αναδόχου οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στη σχετική
διακήρυξη.
2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν η Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας.
3. Η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτη την Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της
παρούσας σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση.
Άρθρο 4ο
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος
της, σε κάθε περίπτωση που η Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς
οποιαδήποτε από τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια
σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση ή
ειδική εκκαθάριση της Αναδόχου.
2. Η ως άνω καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα επιφέρει και την
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης συντήρησης και την επιβολή των σχετικών
κυρώσεων. Πέραν των ανωτέρω, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις καταγγελίας η
Ανάδοχος θα υποχρεούται να αποκαταστήσει και κάθε θετική και αποθετική ζημία που
προκάλεσε από οποιαδήποτε αιτία στην Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο
μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.
3. Η Αναθέτουσα δικαιούται να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση οποτεδήποτε,
ολικά ή μερικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς την Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1)
μήνα πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία
καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα υποχρεούται να επιστρέψει
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το εναπομένον υπόλοιπο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συντήρησης και να
καταβάλει στην Ανάδοχο κάθε ποσό που θα οφείλεται σε αυτήν κατά τους όρους του νόμου
και της παρούσας σύμβασης, μετά την αφαίρεση και παρακράτηση τυχόν αξιώσεων της
Αναθέτουσας.
Άρθρο 5ο
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.
Άρθρο 6ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την
εκτέλεση του έργου και ξεφεύγουν κατ' αντικειμενική κρίση από τον έλεγχο της Αναδόχου
και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή να προληφθούν και να αποτραπούν παρά τις
προσπάθειες που τυχόν θα κατέβαλε.
2. Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση της σύμβασης,
συμφωνείται ότι αποτελούν λόγο καθυστέρησης και δεν θεμελιώνουν αξίωση αποζημίωσης
υπέρ της Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή οικονομική της επιβάρυνση. Η Ανάδοχος
υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε περιστατικό που, κατά
τα ανωτέρω, μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία και να προσκομίσει τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση
του, άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την Ανάδοχο.
Άρθρο 7ο
ΤΙΜΗΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται σε …………………. ευρώ πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Το συνολικό συμβατικό τίμημα θα βαρύνει αντίστοιχα τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020 στη ΣΑΕ-020, με Κωδικό Έργου……………………….,
όπως αυτή ισχύει.
3. Την Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Η καταβολή στην Ανάδοχο του τιμήματος κατ’ έτος θα γίνει σε ευρώ, σύμφωνα με τις
νόμιμες διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα μετά την κατάρτιση σχετικού
πρωτοκόλλου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Άρθρο 8ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης απεριορίστου ισχύος ποσού ……………….. ευρώ, της Τράπεζας
……………………………….., με αριθμό ………………. και ημερομηνία …../…../20…., η οποία
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της παρούσας σύμβασης μη
Σελίδα 25 από 38

ΑΔΑ: 69ΒΑΩ-ΨΙΜ

19PROC005942656 2019-12-02

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά,
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που
παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Άρθρο 9ο
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα ισχύει από την ημέρα υπογραφής της και για ένα εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
Άρθρο 10ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για οτιδήποτε δε ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται
συμπληρωματικά τα αναγραφόμενα στην Διακήρυξη και στην υποβληθείσα προσφορά της
Αναδόχου.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, και μόνο ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά με την
παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου και υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψουν
διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής τους
με φιλικό διακανονισμό. Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για
την επίλυση των διαφορών είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Είναι δυνατή, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνούν και τα δύο
μέρη, η προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα
πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού
αναγνώσθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από
τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο της Δ/νσης Προμηθειών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και το άλλο παρελήφθη από την Ανάδοχο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Υπουργείο Δικαιοσύνης]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τμήμα Προμηθειών]
- Τηλέφωνο: [213 130 7577]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [evervenioti@justice.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [http://www.ministryofjustice.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV– CPV: Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας «Έκδοση
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την
ενεργειακή απόδοση - CPV 71314300-5) για το Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δικαστικών
Κτηρίων και Καταστημάτων Κράτησης]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : []
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [5/2019]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατά
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό
των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
[ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους
εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
δωροδοκίαx,xi·
απάτηxii·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητεςxiii·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίαςxiv·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
Απάντηση:
καταδίκες:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Α:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

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

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

[] Ναι [] Όχι
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αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι
τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
δεσμευτική;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
-[……]·
-[……]·
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
-[……]·
-[……]·
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
αναφερθούν
αναφερθούν
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
λεπτομερείς
λεπτομερείς
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
πληροφορίες
πληροφορίες
xxiii
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
[……]
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
[…]
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxv; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
[] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
[ …] [] Ναι [] Όχι
εγκατάστασής του
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο
μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για
τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός
αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv
Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v
Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
vi
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
vii
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
xi
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
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σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73)
xvii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xix
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xx
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxv
Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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