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ΑΘΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1. ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΦΟΕΙΑ ΑΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ: Αποκατάςταςθ του ΝΔ οκωμανικοφ πφργου του Φρουρίου ίου Αχαΐασ 

ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ τιμισ 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ: 26.209,68 (ΕΥΩ) € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.  

32.500,00 (ΕΥΩ) € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΥΡΗΕΣΙΑΣ: Από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ ζωσ 10/12/2018 

ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Οι υπθρεςίεσ κα χρθματοδοτθκοφν από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων του ΥΡ.ΡΟ.Α.-ΕΦ.Α. Αχαΐασ ζτουσ 2018 (Εκνικοί Ρόροι) τθσ ΣΑΕ 

514 και ςυγκεκριμζνα από το ζργο 2014ΣΕ51400000 "Επείγουςεσ 

ςτερεωτικζσ και αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ (π.κ. 1960ΣΕ01400001)" 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ: 

18/09/2018 και ϊρα 14:30 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ & ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ: 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν 18/09/2018 και ϊρα 15:00 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: -44100000-1 Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ 
-92522100-7 Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν χϊρων  
-71350000-6 Επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τεχνικά 
ζργα 
- 85312500-4 Υπθρεςίεσ Αποκατάςταςθσ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Διεφκυνςθ: Αλεξάνδρου Υψθλάντου 197, 26110  ΡΑΤΑ 

Υπεφκυνοι επικοινωνίασ: Κ. Λουκάκθσ, Μ. Κωτςογιάννθ, Α. Κουμοφςθ 

Τθλ./Φαξ: 2610623820, 2610223363, 2610276143 / 2610624051, 2610623005 

Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: efaacha@culture.gr 

  

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ανάρτθςθσ ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 7/09/2018 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα www.efaacha.gr  7/09/2018 
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1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρϊν ςυνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ διενεργείται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 

147/Α’/08.08.2016), όπωσ ιςχφει και ειδικότερα του άρκρου 177 αυτοφ και ςφμφωνα με: 

A. Τισ διατάξεισ: 

Α1 

1. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Ρερί τρόπου εκτζλεςθσ αρχ/κϊν ζργων», όπωσ 
τροποποιθμζνοσ και ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει ςιμερα  

2. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θζματα Ολυμπιακισ Φιλοξενίασ», όπωσ 
τροποποιθμζνοσ και ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει ςιμερα  

3. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για τθν προςταςία των Αρχαιοτιτων και εν γζνει τθσ 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ» (αρ. 40, παρ. 2 και 3), όπωσ τροποποιθμζνοσ και ςυμπλθρωμζνοσ ιςχφει 
ςιμερα  

4. Του Ρ.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/1992) «Μελζτθ και εκτζλεςθ αρχ/κϊν εν γζνει ζργων», όπωσ 
τροποποιθμζνο και ςυμπλθρωμζνο ιςχφει ςιμερα  

5. Το άρκρο 1 του Ρ.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) «Αναςφςταςθ των Υπουργείων Ρολιτιςμοφ 
και Ακλθτιςμοφ, μεταφορά Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ κ.λ.π.» 

6. Το Ρ.Δ. 4/2018 «Οργανιςμόσ Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» (ΦΕΚ Αϋ 7/22.01.2018) 

7. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΡΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/115620/350/15.03.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Βϋ 1255/05.04.2018) 

«Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων τθσ Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των 

Ρεριφερειακϊν και Ειδικϊν Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Αρχαιοτιτων και Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Ρεριφερειακϊν 

Υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αναςτιλωςθσ, Μουςείων και Τεχνικϊν Ζργων του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ» 

 

Α2 

8. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ, δθμόςιο 

λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεωσ 

Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 

318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»  

10. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, 

εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 

ςτρατθγικισ 2012-2015», όπωσ ιςχφει και ειδικότερα το άρκρο 26.  

11. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ- Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και 

άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

12. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

Νόμων και Ρράξεων Κυβερνθτικϊν, Διοικθτικϊν και Αυτοδιοικθτικϊν Οργάνων ςτο Διαδίκτυο 

πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ, όπωσ ιςχφει. 

13. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ διορκϊκθκε ωσ προσ ςφάλματα ςτα 
ΦΕΚ Α /200/ 24.10.2016 και Α/206/03.11.2016, τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του Ν. 4441/2016 
(ΦΕΚ Α 227/06.12.2016) «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 
εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ)», το άρκρο 11 του Ν. 4468/2017 (ΦΕΚ Α 
61/28.04.2017), το άρκρο 18 του Ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α 62/03.05.2017), το άρκρο 47 του Ν. 4472/2017 
(ΦΕΚ Α 74/19.05.2017), το άρκρο 87 του Ν. 4478/2017 (ΦΕΚ Α 91/23.06.2017), το άρκρο 37 του Ν. 
4482/2017 (ΦΕΚ Α 102/25.07.2017), το άρκρο 43 του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α 116/09.08.2017), το 
άρκρο 39 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13.09.2017), τα άρκρα 20-23 και 27-28 του Ν. 4491/2017 
(ΦΕΚ Α 152/13.10.2017), το άρκρο 22 του Ν. 4496/2017 (ΦΕΚ Α 170/08.11.2017), το άρκρο 107 του 
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13.11.2017),  το άρκρο 120 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΑ Α 5/17.01.2018), τα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87ZvTgFsPnU15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUHyPtw59WHO7l5oqOC96q7OgYuQ9HYYf4spxVpgEySQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8zQO9P8_z1iZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucypIcKklwwyJ3KvOCqHfZEdM0-j7bXbbhsO9A5KkdNi
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άρκρα 79 και 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ Α 59/30.03.2018) και το άρκρο 15 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 
Α 93/31.05.2018) και ιςχφει  

14. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9-3-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει  

15. Τθν Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 134444/23.12.2015 μεταξφ Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & 

Τουριςμοφ και Υπουργείου Οικονομικϊν (ΦΕΚ 2877/Βϋ/29-12-2015) με κζμα: «Τακτοποίθςθ 

πλθρωμϊν Δθμοςίων Επενδφςεων με τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ, χρθματοδότθςθ του επομζνου 

ΡΔΕ και ρφκμιςθ ςχετικϊν κεμάτων», όπωσ ιςχφει. 

16. Τθν Κ.Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 134453/23.12.2015 μεταξφ Υπουργείου Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & 

Τουριςμοφ και Υπουργείου Οικονομικϊν (ΦΕΚ 2857/Βϋ/28-12-2015) με κζμα: «υκμίςεισ για τισ 

πλθρωμζσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων - ΡΔΕ», όπωσ ιςχφει. 

17. Τθν αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΟΥ/70600/5526/16-2-2018 (ΦΕΚ 827/Βϋ/9-3-2018, ΑΔΑ: 6ΑΛ4653Ρ4-ΙΚ) 

Υπουργικι Απόφαςθ «Οριςμόσ δευτερευόντων διατακτϊν ςτο Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ». 

 

Β. Τισ αποφάςεισ 

18. Τθν υπ' αρικ. Ρ1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3400/Β/2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

19. Τθν υπ' αρικ. 57654/12.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

20. Τθν υπ ’ αρικ. 158/2016 Απόφαςθ τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ «Ζγκριςθ “Τυποποιθμζνου Ζντυπου Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ” (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του Ν . 4412/2016 (Α ́ 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016). 

21. Τθν υπ' αρικ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/140795/97763/2197/30.03.2018 (ΑΔΑ: ΩΜ144653Ρ4-9ΗΓ) 

Απόφαςθ  ζγκριςθσ μελζτθσ αποκατάςταςθσ του ΝΔ οκωμανικοφ πφργου του Φρουρίου ίου, Δ. 

Ρατρζων, Ρ.Ε. Αχαΐασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

22. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/351873/252362/4708/1899/17.07.2018 (ΑΔΑ: 

ΩΦΑ04653Ρ4-Ο1Τ) Υπουργικι Απόφαςθ Ζγκριςθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απολογιςτικά και με 

αυτεπιςταςία για τθν «Αποκατάςταςθ του ΝΔ οκωμανικοφ πφργου του Φρουρίου ίου» τθσ 

Διεφκυνςθσ Βυηαντινϊν και Μεταβυηαντινϊν Αρχαιοτιτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αρχαιοτιτων και 

Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ. 

 

Γ. Τθν φπαρξθ των αναγκαίων πιςτϊςεων ςφμφωνα με τα κάτωκι: 

23. α. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ / ΓΔΑΡΚ / 33081 / 22754 / 24-1-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΞ84653Ρ4-ΑΗ8) Ζγκριςθ 

του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ του ζτουσ 2018 των Υπθρεςιϊν τθσ ΓΔΑΡΚ και τθσ ΓΔΑΜΤΕ με 

αναδρομικι ιςχφ από 1-1-2018, β. τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ / ΓΔΑΡΚ / 116083 / 79842 / 16-3-2018 

(ΑΔΑ: 7ΘΦΓ4653Ρ4-Κ0) Ζγκριςθ 1θσ τροποποίθςθσ αυτισ και γ. τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ / ΓΔΑΡΚ / 

320003 / 229631 / 2-7-2018 (ΑΔΑ: 7Τ9Ε4653Ρ4-ΣΣΧ) Ζγκριςθ 2θσ τροποποίθςθσ αυτισ. 

24. Το με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/256470/183466/3789/31-5-2018 ζγγραφο αιτιματοσ 

ζγκριςθσ κατανομισ προκαταβολισ πίςτωςθσ που αφορά ζργα ΡΔΕ από Εκνικοφσ Ρόρουσ – ΣΑΕ 514 

ζτουσ 2018 τθσ Εφορείασ μασ. 

25. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΡΟΔΤΡ/ΤΚΡ/259503/17056/10277/795/2-7-2018 (ΑΔΑ: 

6ΗΞΧ4653Ρ4-Γ60) ςυμπλθρωματικι κατανομι προκαταβολισ πίςτωςθσ του ζργου ΡΔΕ 2018 από 

Εκνικοφσ Ρόρουσ - ΣΑΕ 514 τθσ Δ/νςθσ Ρροχπολογιςμοφ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ τομζα 

Ρολιτιςμοφ του ΥΡ.ΡΟ.Α. ςτθν Εφορεία μασ, για το ζργο 2014ΣΕ51400000 «Επείγουςεσ ςτερεωτικζσ 

και αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ (π.κ. 1960ΣΕ01400001)». 

26. Το με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/328705/235881/4915/5-7-2018 με ορκι επανάλθψθ ςτισ 

11-7-2018 ζγγραφο αποδοχισ κατανομισ πίςτωςθσ και αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ προκαταβολισ 

πίςτωςθσ ζργων τθσ ΣΑΕ514 - ΡΔΕ 2018 τθσ Εφορείασ μασ (ΑΔΑΜ: 18REQ003424747 2018-07-13 ςτο 

ΚΗΜΔΗΣ). 
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27. Τθν με αρ. πρωτ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΡΟΔΤΡ/ΤΕΡ/338187/22081/13380/5249/11-7-2018 απόφαςθ 

χρθματοδότθςθσ ζργων του ΡΔΕ 2018 από Εκνικοφσ Ρόρουσ - ΣΑΕ 514 (-100-) τθσ Δ/νςθσ 

Ρροχπολογιςμοφ και Οικονομικισ Διαχείριςθσ τομζα Ρολιτιςμοφ του ΥΡ.ΡΟ.Α. ςτθν Εφορεία μασ, 

για το ζργο 2014ΣΕ51400000 «Επείγουςεσ ςτερεωτικζσ και αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ (π.κ. 

1960ΣΕ01400001)» τθσ ΣΑΕ 514, (ΑΔΑ: ΨΣΑΞ4653Ρ4-ΑΟ4 και ΑΔΑΜ: 18REQ003424731 2018-07-13 

ςτο ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Δ. Τθν υπ' αρικ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/557418/372170/9508/28.12.2017 (ΑΔΑ: 6Η114653Ρ4- ΔΦ) 

Απόφαςθ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ, για τθν ςυγκρότθςθ τριμελοφσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

Αποτελεςμάτων των Συνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν για τθν προμικεια υλικϊν, τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και τθν 

παροχι υπθρεςιϊν, προκειμζνου να καλυφκοφν ανάγκεσ τθσ Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων και υποζργων ςε τεχνικά ζργα τρίτων, των 

αμιγϊσ χρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζργων κακϊσ και των ζργων που υλοποιοφνται ςτο 

πλαίςιο Προγραμματικϊν Συμβάςεων)» 

Ε. Τθν υπ' αρικ. ΥΡΡΟΑ/ΓΔΑΡΚ/ΕΦΑΑΧΑ/435564/311824/6543/07.09.2018 (ΑΔΑ: ΩΧΞΕ4653Ρ4-ΚΗΛ) 

Απόφαςθ τθσ ΕΦ.Α. Αχαΐασ για τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι αναδόχου με 

κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ τιμισ, για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν Αποκατάςταςθσ του ΝΔ οκωμανικοφ πφργου του Φρουρίου ίου Αχαΐασ. 

ΑΘΟ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ  

Τα ςτοιχεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα: 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων ΑΧΑΪΑΣ 

Διεφκυνςθ 

Τοποκεςία / Ρόλθ 

ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 197 

ΡΑΤΑ 

Χϊρα Ελλάδα 

Τ.Κ. 26110 

Τθλζφωνο 2610275070, 2610276143 

Υπεφκυνοι για τον Διαγωνιςμό Κ.ΛΟΥΚΑΚΗΣ, Μ ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΚΟΥΜΟΥΣΗ  

Τθλεομοιοτυπία (fax) 2610624051, 2610623005 

Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ efaacha@culture.gr 

ΑΘΟ 3: ΡΑΟΧΗ ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ - ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αιτθκοφν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ 
παροφςασ Ρροκιρυξθσ μζχρι τθν 13/09/2018 και ϊρα 14:00. 

Η Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ςε όλεσ μαηί τισ διευκρινίςεισ, που κα ηθτθκοφν εντόσ του ανωτζρω 
διαςτιματοσ, το αργότερο μζχρι 14/09/2018 και ζωσ τθ λιξθ του ωραρίου τθσ Υπθρεςίασ. Οι απαντιςεισ 
ςτισ ςχετικζσ ερωτιςεισ των ενδιαφερομζνων κα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ  Ανακζτουςασ Αρχισ 
(www.efaacha.gr). Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ 
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οι απαντιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςυμπλθρϊνουν και 
ενςωματϊνονται ςτα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ και κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. Η Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει μόνο ςε ερωτιματα που κα ζχουν υποβλθκεί με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ι μζςω πρωτοκόλλου τθσ Υπθρεςίασ. Από τθν παροχι, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, 
των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν/διευκρινίςεων και από τθν επιτόπια επί ποινι αποκλειςμοφ 
αυτοψία, ςυνάγεται, κατά αμάχθτο τεκμιριο, ότι ο ενδιαφερόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ των ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν και τθσ φφςθσ των υπθρεςιϊν. Μετά τθν κατάκεςθ και αποςφράγιςθ των προςφορϊν, 
διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ Ρροκιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ 
και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
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Επίςθμθ γλϊςςα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί είναι θ Ελλθνικι. Επί 
ποινι αποκλειςμοφ τα ζγγραφα τθσ προςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία 
που είναι δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ, υποβάλλονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι υποβάλλεται επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι μαηί με το υποβαλλόμενο ζγγραφο 
και ςε κάκε περίπτωςθ διαφοράσ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ. Δικαιολογθτικά και ζγγραφα που 
εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, ςυνοδεφονται επί ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Εάν ζγγραφο υπογράφεται ι είναι πιςτοποιθμζνο από μθ ελλθνικι δθμόςια αρχι, 
αυτό κα πρζπει να υποβάλλεται/προςκομίηεται με επιςθμείωςθ (apostilled). Αντίςτοιχα οι Ρροςφορζσ 
υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

ΑΘΟ 4: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν Αποκατάςταςθσ του ΝΔ 
οκωμανικοφ πφργου του Φρουρίου ίου Αχαΐασ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ 
του ζργου και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό (τεφχθ του Διαγωνιςμοφ), που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ. Ρροκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν, είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω νόμιμα 
εξουςιοδοτθμζνου για το ςκοπό αυτό προςϊπου ι ιδιωτικισ εταιρείασ μεταφοράσ αλλθλογραφίασ, ςε 
θλεκτρονικι μορφι (CD) τα τεφχθ του Διαγωνιςμοφ, από τα γραφεία τθσ Εφορείασ (υπεφκυνεσ  Σ. 
Γαϊτανίδου, τθλ. 2610 241266, Μ. Κωτςογιάννθ και Χριςτίνα Χαρίτου, τθλ. 2610 275070), όλεσ τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ 09:00-15:00). Κατά τθν παραλαβι των ςχετικϊν του Διαγωνιςμοφ κα ςυμπλθρϊνονται ςε ςχετικό 
Ζντυπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τα πλιρθ ςτοιχεία του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα (επωνυμία, 
ςτοιχεία ταυτότθτασ, ΑΦΜ, ςτοιχεία επικοινωνίασ), κακϊσ και Υ.Δ. για τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των τευχϊν, ενϊ για τθν παραλαβι τουσ δεν προβλζπεται κόςτοσ. Σε 
περίπτωςθ που οι ενδιαφερόμενοι δεν παραλάβουν αυτοπροςϊπωσ τα τεφχθ, κα πρζπει να μεριμνιςουν για 
τθν προςκόμιςθ τθσ υπογεγραμμζνθσ από τουσ ίδιουσ Υ.Δ. για τθν προςταςία του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 
των πλθροφοριϊν των τευχϊν, θ οποία κα τουσ ςταλεί από τισ υπεφκυνεσ ωσ άνω υπαλλιλουσ, κατόπιν 
ςχετικοφ αιτιματόσ τουσ, πριν τθν παραλαβι των τευχϊν από τρίτουσ.  

Οι προσ ανάκεςθ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 

-44100000-1 Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ 
- 92522100-7 Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν χϊρων  
-71350000-6 Επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τεχνικά ζργα 
- 85312500-4 Υπθρεςίεσ Αποκατάςταςθσ 
 

Η ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ υπό τθ μορφι χωριςτϊν τμθμάτων δεν είναι δυνατι/εφικτι, λόγω τθσ φφςθσ των 
υπθρεςιϊν  και τθσ ςχετικισ ανάγκθσ ενιαίου ςυντονιςμοφ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν. 

ΑΘΟ 5: ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν που κα αναλάβει να υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ, ανζρχεται κατ’ ανϊτατο όριο ςτο ποςό είκοςι ζξι χιλιάδων διακοςίων εννζα Ευρϊ και εξιντα 

οκτϊ λεπτϊν (26.209,68 €) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, ιτοι τριάντα δφο χιλιάδων πεντακοςίων 

Ευρϊ (32.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%, και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ 

Δθμοςίων Επενδφςεων του ΥΡ.ΡΟ.Α.-ΕΦ.Α. Αχαΐασ ζτουσ 2018 (Εκνικοί Ρόροι) τθσ ΣΑΕ 514 και ςυγκεκριμζνα 

από το ζργο 2014ΣΕ51400000 "Επείγουςεσ ςτερεωτικζσ και αναςτθλωτικζσ εργαςίεσ (π.κ. 1960ΣΕ01400001)". 

ΑΘΟ 6: ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παροχι υπθρεςιϊν κα ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ 10/12/2018.  

ΑΘΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν (Οικονομικό Αντάλλαγμα) κα είναι ςφμφωνα με τθν Οικονομικι Ρροςφορά 
του, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ ςφμβαςθσ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2. Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ:  
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 Αϋ Φάςθ: Είκοςι (20) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ με τθν υποβολι τθσ ςτατικισ μελζτθσ 
τθσ μεταλλικισ ςκάλασ και τθν ολοκλιρωςθ όλων των πρόδρομων εργαςιϊν (κακαριςμοί, κακαιρζςεισ, 
φορτοεκφορτϊςεισ προϊόντων εκςκαφισ). Ροςό: Επτά χιλιάδεσ ευρϊ (7.000.00€) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 Βϋ Φάςθ: Με τθν παραλαβι των υπολειπόμενων εργαςιϊν. Ροςό: Δεκαεννζα χιλιάδεσ διακόςια 
εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά (19.209,68€) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

3. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται ςε κάκε φάςθ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

        α)Ρροςκόμιςθ ςτθν Εφορεία του αποδεικτικοφ αναγγελίασ του ζργου (ζντυπο απόδοςθσ αρικμοφ 
 μθτρϊου οικοδομικοφ ζργου) ςτο τοπικό Υποκατάςτθμα ΙΚΑ, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ μετά τθν 
 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το εν λόγω Ριςτοποιθτικό κα υποβλθκεί άπαξ κατά τθν Αϋ φάςθ.  

β) πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ,  

γ) τιμολόγιο του Αναδόχου 

δ) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ζργου ςε  ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ 

ε) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. 
Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων, 
Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Η κακαρι αξία των 
παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν.4172/2013. Επίςθσ ο 
Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: α) Κράτθςθ  0,06 % υπζρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ β) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ,  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Οι κρατιςεισ 
υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του 
χαρτοςιμου.  

ΑΘΟ 8: ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΛΟΙΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   

1. Στο Διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 

κακϊσ και ενϊςεισ φυςικϊν ι και νομικϊν προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά.  

2. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του ι, 

ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων, ζςτω και ςε ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ οικονομικό φορζα, οι 

λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμζνα, εάν 

υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ των διαγωνιηομζνων ι -ςε περίπτωςθ ενϊςεων 

προςϊπων- ζςτω και για ζνα ςυμμετζχοντα ςτθν ζνωςθ οικονομικό φορζα, για ζναν ι περιςςότερουσ 

λόγουσ που απαρικμοφνται κατωτζρω: 

2.1.  ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

2.2.  δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι 

ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

2.3.  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με 

το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

2.4.  τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 

ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 

θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 

αυτισ, 
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2.5.  νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

2.6.  παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 

οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων 

ι ελζγχου ςε αυτό. Ειδικότερα, θ υποχρζωςθ αυτισ τθσ παραγράφου αφορά ιδίωσ:  

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 

και ΙΚΕ ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Σε 

όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

3. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 

προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ οικονομικόσ φορζασ: 

3.1.  ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 

νομοκεςία, 

3.2.  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν 

τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται 

όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 

τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ. 

3.3. ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει ότι ςε βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, ζχουν επιβλθκεί πρόςτιμα και ζχουν αποκτιςει 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, για παραβάςεισ εργατικισ νομοκεςίασ και ειδικότερα για: 

 παράβαςθ "υψθλισ" ι "πολφ υψθλισ" ςοβαρότθτασ(3 πρόςτιμα/3 ζλεγχοι) 

 αδιλωτθ εργαςία(2 πρόςτιμα/2 ζλεγχοι) 

4. Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνιςμό ο διαγωνιηόμενοσ, εφόςον ο ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 

προςϊπων, ζςτω και ζνασ ςυμμετζχων ςτθν ζνωςθ οικονομικόσ φορζασ: 

4.1.  δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτθν παροφςα προκιρυξθ, ι/και παραβεί 

οποιαδιποτε υποχρζωςθ από τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα προκιρυξθ ι/και 

4.2.  δεν υποβάλει όλα τα ζγγραφα των προςφορϊν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι επιςιμωσ μεταφραςμζνα 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, ςχζδια και 

λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. 
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Επιςθμαίνεται, ότι ςε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ προςφοράσ, οι παραπάνω λόγοι αποκλειςμοφ ιςχφουν για 
κακζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν κοινι προςφορά. Εάν ςυντρζχει λόγοσ αποκλειςμοφ και για ζναν 
μόνο ςυμμετζχοντα ςε κοινι προςφορά, θ υποβλθκείςα κοινι προςφορά αποκλείεται από το διαγωνιςμό. 

Επιςθμαίνεται, ότι ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι 
παραλείψεων αυτοφ, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ του 
παρόντοσ άρκρου. 

ΆΘΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο επιλεγείσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςαν 
εγγφθςθ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ποςοφ ίςου με το 
5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ,μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι 
αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 
2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι 
ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον 
υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να 
μθν είναι μικρότεροσ του ενόσ ζτουσ. Εάν θ ζκδοςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ δεν είναι δυνατόν να γίνει ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα, επειδι ο εκδότθσ τθσ δεν λειτουργεί ςτθν Ελλάδα, αυτι κα εκδίδεται ςτθ γλϊςςα του 
εκδότθ και κα ςυνοδεφεται υποχρεωτικϊσ από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά, θ οποία κα περιλαμβάνει 
όρο ότι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ του αλλοδαποφ και του ελλθνικοφ κειμζνου υπεριςχφει το ελλθνικό. 
Η εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα είναι ειςπρακτζα και πλθρωτζα ςτθν Ελλάδα, κα διζπεται από τθν 
ελλθνικι νομοκεςία και κα υπόκειται ςτθν αποκλειςτικι δικαιοδοςία των αρμόδιων δικαςτθρίων τθσ ζδρασ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 132 του ν.4412/2016, θ οποία ςυνεπάγεται 

αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, 

ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ 

ΦΡΑ. 

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 

εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

ΑΘΟ 10: ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ – ΔΙΑΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ κατατίκενται από τουσ δικαιοφμενουσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο ν. 4412/2016, μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο δακτυλογραφθμζνεσ και υποχρεωτικά 

ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε δφο (2) αντίγραφα. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τθν προςφορά 

τουσ με τουσ εξισ τρόπουσ:  

α) Κατακζτοντάσ τθν αυτοπροςϊπωσ ι δια του νομίμου εκπροςϊπου τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο.  Στισ δυο τελευταίεσ περιπτϊςεισ κα κατατίκεται και το αντίςτοιχο αποδεικτικό τθσ ιδιότθτασ του 

προςϊπου. 
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β) Αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ : Αλ. 

Υψθλάντου 197, 26110 ΡΑΤΑ.  Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι προςφορζσ 

παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ, όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθ Εφορεία 

Αρχαιοτιτων Αχαΐασ,  μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.  

Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 

ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ζγκαιρα ςτον προοριςμό τουσ. Η Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία 

ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ 

ςυνοδεφουν.  

Οι διαγωνιηόμενοι δεςμεφονται από τθν προςφορά τουσ ζωσ 31/12/2018. Ρροςφορζσ με μικρότερο χρόνο 

ιςχφοσ απορρίπτονται. Η κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ μπορεί να γίνει και μετά τθν παρζλευςθ τθσ 

παραπάνω προκεςμίασ, δεςμεφει όμωσ τον Ανάδοχο μόνο εφόςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. Σε περίπτωςθ 

άρνθςθσ του επιλεγζντοσ θ ανάκεςθ γίνεται ςτον δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ. 

ΑΘΟ 11: ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ 

1. Ο φάκελοσ τθσ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιζχει δφο (2) επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ 

φακζλουσ, ωσ εξισ: 

 Ζναν υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιλαμβάνει τα 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που απαιτοφνται από το άρκρο 12. 

 Ζναν υποφάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ο οποίοσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία 

που απαιτοφνται από το άρκρο 13 τθσ παροφςασ. 

Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν δικαιολογθτικά των προςφορϊν που 

ζχουν ςυνταχκεί, ςε άλλθ γλϊςςα, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ Ελλθνικι μετάφραςθ αρμόδιασ 

αρχισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Π,τι αναγράφεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα υπεριςχφει και αυτό 

λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ. 

Οι προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθ φζρουν παράτυπεσ 

διορκϊςεισ, ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ. Θα πρζπει να είναι με τα ίδια ςτοιχεία εκτυπωτικισ 

μθχανισ, υπογεγραμμζνεσ από τον Διαγωνιηόμενο. 

Δεν επιτρζπεται θ υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν ι αντιπροςφορϊν. Εάν υποβλθκοφν εναλλακτικζσ 

προςφορζσ απορρίπτονται. 

Ππου ςτα Τεφχθ Διαγωνιςμοφ/Συμβατικά Τεφχθ ηθτείται θ προςκόμιςθ 

εγγράφων/πιςτοποιθτικϊν/βεβαιϊςεων που ζχουν εκδοκεί από Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ δεν απαιτείται να 

προςκομίηονται τα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα αντίγραφα, αλλά γίνονται δεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα 

φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτϊν. Γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν 

εγγράφων, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από δθμόςιεσ υπθρεςίασ. 

Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινι φωτοαντίγραφα αλλοδαπϊν εγγράφων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ζγγραφα 

αυτά ζχουν επικυρωκεί πρωτίςτωσ από δικθγόρο ι από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Ππου ςτα Τεφχθ Διαγωνιςμοφ/Συμβατικά Τεφχθ ηθτείται θ προςκόμιςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ, νοείται, για 

τουσ μεν θμεδαποφσ, Υπεφκυνθ Διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ ι του φυςικοφ προςϊπου με 

θμερομθνία εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ 

των προςφορϊν χωρίσ να απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. Για τουσ δε αλλοδαποφσ, 

κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ το οποίο κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κ.Ρολ.Δικ και του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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ΑΘΟ 12: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλουν, ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ», εγκαίρωσ και προςθκόντωσ επί ποινι αποκλειςμοφ, :  

12.1. To Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

(Αϋ147) και τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β' 3698) , ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ, 

επιβεβαιϊνοντασ ότι ο οικονομικόσ φορζασ πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 8 τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ για τισ οποίεσ οι 

οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν,  

β) δθλϊνει ότι ςτθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα τθν εκτελζςει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ Διακιρυξθσ και τα τεφχθ τθσ (εγκεκριμζνθ μελζτθ και ενδεικτικό προχπολογιςμό), που  

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

γ) δθλϊνει ότι: 

- για τθν φορτοεκφόρτωςθ και διακίνθςθ των προϊόντων εκςκαφϊν κλπ κα χρθςιμοποιθκεί 

αποκλειςτικά μικρό JCB 

- όλα τα υλικά κα μεταφερκοφν εντόσ του αρχαιολογικοφ χϊρου μόνο με μικρό αγροτικό αυτοκίνθτο και 

όχι μεγαλφτερο, προκειμζνου να μθν προκλθκοφν φκορζσ ςτθν κφρια πρόςβαςθ του αρχαιολογικοφ 

χϊρου και ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ διαδρομζσ 

-  όλα τα υλικά κα μεταφερκοφν χειρωνακτικά ςτο επίπεδο του πφργου (είςοδοσ, δϊμα) 

- για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα χρθςιμοποιιςει δικι του γεννιτρια για τθν παροχι θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ 

- οποιαδιποτε φκορά προκλθκεί ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ υποδομζσ του αρχαιολογικοφ χϊρου, κα τισ 

αποκαταςτιςει με δικι του δαπάνθ 

 

Επιςθμαίνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα Α του Μζρουσ IV του 

ΤΕΥΔ, χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ Ενότθτα του Μζρουσ IV.  

Σθμειϊνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ, ςε 

οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα 

δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. Ρριν από τθν 

ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι, απαιτεί από τον προςφζροντα, ςτον οποίο ζχει 

αποφαςίςει να ανακζςει τθ ςφμβαςθ να υποβάλει ενθμερωμζνα τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 79 και κατά περίπτωςθ το άρκρο 80 του ν.4412/2016. Η Ανακζτουςα Αρχι 

μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα πιςτοποιθτικά 

που ζχουν παραλθφκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 80 του ν.4412/2016. 

12.2. Βεβαίωςθ επιτόπιασ επίςκεψθσ του υποψιφιου Αναδόχου (επί ατομικισ επιχείρθςθσ) ι του 

νομίμου εκπροςϊπου του  (επί άλλθσ μορφισ εταιρείασ) ςε ζντυπο τθσ Εφορείασ, με τθν οποία κα 

πιςτοποιείται ότι ο υποψιφιοσ ζλαβε γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν, των προςβάςεων κλπ που 

επικρατοφν ςτο ζργο, προκειμζνου να διαμορφϊςει αναλόγωσ τθν οικονομικι του προςφορά. Η 

επιτόπια επίςκεψθ κα πραγματοποιθκεί παρουςία του μθχανικοφ τθσ Εφορείασ Κ. Λουκάκθ ι τθσ 

Ρροϊςταμζνθσ τθσ Εφορείασ, Α. Κουμοφςθ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ και ςε δυο θμερομθνίεσ, 13/09/2018 

και 14/09/2018.  

12.3. Βεβαίωςθ εμπειρίασ από υπθρεςίεσ του ΥΡΡΟΑ (Ριςτοποιθτικό εμπειρίασ Ζργων Δθμοςίου, 

Ζντυπο Α και Ζντυπο Β, ςυνταγμζνα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν υπϋ αρικμ. 1 Εγκφκλιο του 

Υ.ΡΕ.ΧΩ.ΔΕ με αρ. πρωτ. Δ15/οικ/23/04.01.1999 με τίτλο "Πιςτοποιθτικά εμπειρίασ ζργων για τθν 

τιρθςθ των Μθτρϊων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ" ) για τθν άριςτθ εκτζλεςθ εργαςιϊν ςτερζωςθσ, αποκατάςταςθσ 

βυηαντινϊν ι μεταβυηαντινϊν εν γζνει μνθμείων κατά τθν τελευταία τριετία πριν από τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ του Διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ τον Σεπτζμβριο του 2015, προχπολογιςμοφ ςφμβαςθσ τουλάχιςτον 

είκοςι ζξι χιλιάδων Ευρϊ (26.000,00€)  μθ ςυμπεριλαμβανομζνου  ΦΡΑ, ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο 

και όχι ακροιςτικά. 

ΑΔΑ: Ω39Χ4653Π4-ΥΓ7





[13] 
 

 

Σε περίπτωςθ υποβολισ κοινισ Ρροςφοράσ από ζνωςθ προςϊπων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 

Διλωςθσ (ΤΕΥΔ)  πρζπει να υποβλθκεί για κακζνα από τα μζλθ που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Επίςθσ, ςτθν 

Ρροςφορά τθσ ζνωςθσ πρζπει  

(α) να αναφζρεται θ ζγκριςθ του αρμοδίου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ για ςυμμετοχι τθσ ςτο 

Διαγωνιςμό,  

(β) να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ και να 

αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το μζροσ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) του Ζργου που 

αναλαμβάνει κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ,  

(γ) να παρουςιάηεται ο τρόποσ ςυνεργαςίασ των μελϊν μεταξφ τουσ,  

(δ) να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ επικεφαλισ τθσ Ζνωςθσ.  

(ε) θ Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 

εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

ΑΘΟ 13: ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποβάλουν υποφάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο.  

Η ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι αναγράφεται υποχρεωτικά αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ 

αντιφάςεων υπεριςχφει το ολογράφωσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ περιλαμβάνουν: το κζρδοσ του προςφζροντοσ, τισ τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ και 

κάκε τζλοσ, δαςμό, ι επιβάρυνςθ, εκτόσ του ΦΡΑ. Είναι δθλαδι τελικζσ τιμζσ προ ΦΡΑ για τθν πλιρθ 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι τιμζσ αναγράφονται υποχρεωτικά ςε Ευρϊ με ςυμπλθρωμζνο υποχρεωτικά και το δεφτερο δεκαδικό 

ψθφίο ακόμθ και όταν είναι μθδενικό. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται δοκζντοσ ότι ο Ανάδοχοσ κεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολισ 

των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ωσ ενδεχόμενο και τον αποδζχεται.  

Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ρροςφορά που καταλιγει ςε 

ςυνολικι τιμι μεγαλφτερθ του προχπολογιςμοφ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Σε περίπτωςθ που από τθν Ρροςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ Ρροςφορά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Ομοίωσ και ςε περίπτωςθ που θ Ρροςφορά παραλείπει τιμζσ ι περιλαμβάνει 

αντιφατικά ςτοιχεία τιμϊν που κακιςτοφν τθν προςφορά ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι καταλείπει αμφιβολία ωσ 

προσ τθν προςφερόμενθ τιμι. 

Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά κεωρείται θ προςφορά τθσ οποίασ το ςυγκριτικό κόςτοσ είναι 

μικρότερο του 80% τθσ διαμζςου (median) του ςυγκριτικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν Οικονομικϊν 

Ρροςφορϊν. Ρριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ κα ηθτείται από τον υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ 

αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ 

υπθρεςίασ/ τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ/ τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία/ τθν πρωτοτυπία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι 

τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα 

απορρίπτεται. 

ΑΘΟ 14: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και περιλαμβάνει τα 

παρακάτω αναφερόμενα ςτάδια- βιματα. Ειδικότερα, θ Επιτροπι  ζχει τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ, 

αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ κατάταξισ τουσ. Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει 

βάςει τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ επί τθ βάςει τθσ τιμισ.  
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Η αποςφράγιςθ των Φακζλων Ρροςφορϊν γίνεται ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ, 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, δθλαδι τθν 18
θ
/09/2018 και ϊρα 15.00. Ρροςφορζσ 

που ζχουν υποβλθκεί εκπρόκεςμα δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Στθν ανοικτι ςυνεδρίαςθ 

μποροφν να παρίςτανται όλοι όςοι ζχουν υποβάλει προςφορά, αυτοπροςϊπωσ ι διά του νομίμου 

εκπροςϊπου τουσ, ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο.  

Η αποςφράγιςθ του Φακζλου των Ρροςφορϊν γίνεται τθν ίδια θμζρα του Διαγωνιςμοφ, με τθν εξισ 

διαδικαςία: 

 Η Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ Φακζλουσ Ρροςφορϊν (τουσ 

εξωτερικοφσ ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ), ελζγχει τθν φπαρξθ δφο υποφακζλων, με τισ ενδείξεισ «Υποφάκελοσ 

Δικαιολογθτικϊν» και «Υποφάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», τουσ αρικμεί με τον ίδιο αρικμό του 

εξωτερικοφ Φακζλου Ρροςφοράσ και τουσ μονογράφει εξωτερικϊσ. 

Στθ ςυνζχεια αποςφρονται οι υποψιφιοι ανάδοχοι ι οι εκπρόςωποί τουσ,  θ διαδικαςία ςυνεχίηεται 

κεκλειςμζνων των κυρϊν και κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι αποςφραγίηει τουσ «Υποφακζλουσ 

Δικαιολογθτικϊν» και μονογράφει κατά φφλλο και καταγράφει τα ςτοιχεία που περιζχονται ςε αυτοφσ. Η 

Επιτροπι ελζγχει τθν πλθρότθτα του κάκε φακζλου και τθν υποβολι ι όχι όλων των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν και εγγράφων. Ρροςφορζσ οι οποίεσ δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςε επίπεδο 

Φακζλου Δικαιολογθτικϊν, απορρίπτονται και δεν εξετάηονται περαιτζρω. Η Επιτροπι ςτθ ςυνζχεια 

ςυντάςςει πρακτικό με ςαφι και αιτιολογθμζνθ πρόταςθ ωσ προσ τον ζλεγχο πλθρότθτασ κατά περιεχόμενο 

των ςτοιχείων του υποφακζλου, το οποίο υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει ςχετικι Απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το πρακτικό τθσ 

Επιτροπισ, το οποίο και επιςυνάπτεται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Απόφαςθσ, θ οποία 

κοινοποιείται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ με φαξ ι mail επί αποδείξει. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για πικανι υποβολι ενςτάςεων (βλ. άρκρο 17), θ Επιτροπι προχωρά 

ςτθν αποςφράγιςθ, τον ζλεγχο και αξιολόγθςθ των  Υποφακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά», αποςφραγίηει, 

μονογράφει κατά φφλλο και εξετάηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο 

γνωμοδοτεί για τισ τυχόν απορριφκείςεσ προςφορζσ, τισ τιμζσ των αποδεκτϊν προςφορϊν και διαμορφϊνει 

τον πίνακα τελικισ κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων, με βάςθ το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 

οικονομικι άποψθ προςφοράσ επί τθ βάςει τθσ τιμισ, θ οποία υπολογίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 13. Αφοφ 

ολοκλθρϊςει το πρακτικό τθσ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ το υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για ζκδοςθ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ, ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ο τελικόσ πίνακασ κατάταξθσ, οι τυχόν απορριφκείςεσ 

προςφορζσ και κα ορίηεται ο Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. Η 

απόφαςθ αυτι με τθν οποία επικυρϊνεται το πρακτικό τθσ Επιτροπισ, το οποίο και επιςυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ των Οικονομικϊν προςφορϊν, κοινοποιείται 

ςτουσ διαγωνιηόμενουσ με φαξ ι mail επί αποδείξει. 

Στθ ςυνζχεια θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ, θ οποία του παραδίδεται με  κάκε 

πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει,  ςτον Ρροςωρινό 

Ανάδοχο, ηθτϊντασ τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 15 τθσ 

παροφςασ,  μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν.  Στθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ ορίηεται ο τόποσ, θ 

ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα που κα λάβει χϊρα θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ. Η πρόςκλθςθ 

κοινοποιείται με τθλεομοιοτυπία και ςε όλουσ τουσ λοιποφσ διαγωνιηόμενουσ που υπζβαλαν παραδεκτζσ 

προςφορζσ και οι οποίοι δικαιοφνται να παραςτοφν και να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Η Επιτροπι αποςφραγίηει τον φάκελο «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ». Κατά τθν 

δθμόςια αποςφράγιςθ των δικαιολογθτικϊν θ Επιτροπι δεν είναι υποχρεωμζνθ να ελζγχει τθ ςυμμόρφωςι 

τουσ προσ τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. Πςοι δικαιοφνται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίςκονται ςτθ 

διαδικαςία αποςφράγιςθσ του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», 

προκειμζνου να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά, κα πρζπει να αιτοφνται ςχετικά εγγράφωσ. Η κατά τα ανωτζρω 

πρόςβαςθ μπορεί να εξαςφαλίηεται, είτε με μελζτθ των ςχετικϊν εγγράφων ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, είτε με χοριγθςθ αντιγράφων, τα ζξοδα τθσ αναπαραγωγισ των οποίων κα βαρφνουν τον αιτοφντα, 
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με τθν επιφφλαξθ τθσ ειδικισ διλωςθσ απορριτου που ζχουν κατακζςει οι ςυμμετζχοντεσ με τθν προςφορά 

τουσ.  

 

Μετά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», θ Επιτροπι ςε 

επόμενεσ κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ εξετάηει με λεπτομερι ζλεγχο, τθν πλθρότθτα των υποβλθκζντων 

δικαιολογθτικϊν. Επί των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, θ 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ δφναται να ηθτιςει ςυγκεκριμζνεσ διευκρινίςεισ από τον ανάδοχο, εφόςον προκφψει 

ςχετικι ανάγκθ. Σε περίπτωςθ που αυτόσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ι δεν παράςχει τισ ςχετικζσ διευκρινίςεισ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ πζντε 

(5) θμερϊν αποκλείεται από τθν διαδικαςία και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα με τθν αμζςωσ 

επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και οφτω κακεξισ. Αν κανζνασ από τουσ 

προςφζροντεσ δεν προςκομίςει κατά τα ανωτζρω ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

του άρκρου 15 τθσ παροφςασ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται. 

Κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου του φακζλου «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ » θ Επιτροπι ςυντάςςει το ςχετικό πρακτικό και ειςθγείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 

διαβιβάηοντασ προσ αυτι, το πρακτικό των αποτελεςμάτων του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ. 

Η ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ γνωςτοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί 

με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο , όπωσ με τθλεομοιοτυπία, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  

ΑΘΟ 15: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο Διαγωνιηόμενοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ 

(Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ), ειδοποιείται εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι να υποβάλει, εντόσ προκεςμίασ 

δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε φάκελο με ςιμανςθ «ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, ενθμερωμζνα και 

επικαιροποιθμζνα όλα τα επί μζρουσ δικαιολογθτικά και πιςτοποιθτικά ζναντι των οποίων υποβλικθκε 

Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), διαφορετικά κα αποκλειςκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να καλζςει τον επόμενο κατά ςειρά βακμολόγθςθσ Διαγωνιηόμενο με τισ 

ίδιεσ προχποκζςεισ, προκειμζνου να ςυνάψει τθν Σφμβαςθ μαηί του. 

 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Τα δικαιολογθτικά αυτά είναι τα ακόλουκα: 

1. Οι Ζλλθνεσ πολίτεσ υποβάλλουν τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά: 

1.1. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια Οικονομικι Αρχι (ΔΟΥ). 

1.2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 

τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου 8 τθσ παροφςασ. 

1.3. Ριςτοποιθτικά όλων των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ από τα οποία να προκφπτει ότι ο 

υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κατά τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ και κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των 

δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

1.4. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμζρα υποβολισ τθσ Ρροςφοράσ 

και κατά τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ. 

1.5. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ & Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Σχζςεων του Σ.ΕΡ.Ε. από το οποίο να προκφπτει θ επιβολι ι μθ προςτίμου/ων με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςία μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 
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2. Οι αλλοδαποί πολίτεσ υποβάλλουν τα πιςτοποιθτικά τθσ ωσ άνω παραγράφου ι άλλα ιςοδφναμα 

ζγγραφα ι αποδεικτικά μζςα εκδοκζντα από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ δικαςτικζσ ι διοικθτικζσ 

Αρχζσ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.  

3. Τα νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξισ ζγγραφα: 

3.1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ (ενδείκνυται θ προςκόμιςθ του πιο πρόςφατου κωδικοποιθμζνου 

καταςτατικοφ) ι άλλου αντίςτοιχου εγγράφου του που να αποδεικνφει τθ ςφςταςθ του νομικοφ 

προςϊπου του διαγωνιηόμενου και τυχόν τροποποιιςεισ του μαηί με τα αντίςτοιχα, κατά 

περίπτωςθ, ΦΕΚ δθμοςίευςθσ, όπου αυτά προβλζπονται, κακϊσ και ςτοιχεία και ζγγραφα από τα 

οποία να προκφπτει θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ αυτοφ, ιτοι ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, κακϊσ και όλα 

τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των ΑΕ, οι Διαχειριςτζσ των ΕΡΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ, τα υπόλοιπα 

πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα 

ιςχφοντα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, 

αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

3.2. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά, που προβλζπονται ςτο ςθμ.1 του παρόντοσ άρκρου.  

3.3. Τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα πρζπει να προςκομίηουν για τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ 

εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, και ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ 

και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο 

ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν ζχουν καταδικαςτεί με τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ, 

για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου 8 τθσ παροφςασ. 

3.4. Εφόςον από τθν προςκόμιςθ των νομιμοποιθτικϊν εγγράφων για τθ λειτουργία των νομικϊν 

προςϊπων ζχει υπάρξει οποιαδιποτε αλλαγι ι τροποποίθςθ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

προςκομίςει με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και τα ςχετικά ζγγραφα (λ.χ. τροποποίθςθ 

καταςτατικοφ). 

Οι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ κα πρζπει να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ άρκρου για κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ – κοινοπραξίασ. Σχετικά με τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςθμειϊνονται τα 

ακόλουκα: Εφόςον ςτο ποινικό μθτρϊο αναφζρονται αδικιματα, για τα οποία δεν προκφπτει ςαφϊσ αν 

ανικουν ςε αυτά που ςφμφωνα με τθν παροφςα Ρροκιρυξθ επιφζρουν τον αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ, 

ο Διαγωνιηόμενοσ πρζπει να ςυνυποβάλει αντίγραφο τθσ ςχετικισ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, προκειμζνου 

να κρικεί ανάλογα. 

ΑΘΟ 16: ΕΚΧΩΗΣΗ – ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχοσ απαγορεφεται να υποκαταςτακεί από άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςχετικά με τισ 

υποχρεϊςεισ που κα αναλάβει εξ’ αφορμισ τθσ παροφςθσ, κακϊσ επίςθσ απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ 

δικαιωμάτων άνευ τθσ ρθτισ άδειασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

ΑΘΟ 17: ΥΡΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό ζχουν το δικαίωμα υποβολισ ενςτάςεων, με τθν καταβολι του νομίμου 

παραβόλου, κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθν διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του ν. 

4412/2016. Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία 

άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

Οικονομικό Φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ Διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 

θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου 

υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το 

παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον 

όργανο. 
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Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 

οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

ΑΘΟ 18: ΥΡΟΓΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά τθν άπρακτθ πάροδο των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 19 τθσ παροφςασ κατά 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του 

άρκρου 15 τθσ παροφςασ μετά από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Τα δικαιολογθτικά ελζγχονται 

από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι, δεν ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ, και ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 8, κοινοποιείται θ απόφαςθ 

κατακφρωςθσ ςτον ανάδοχο και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ με παραδεκτζσ προςφορζσ, με 

τθλεομοιοτυπία. Στθ ςυνζχεια καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ, και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.           

 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 

ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ 

δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ   β τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 

ΑΘΟ 19: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να ματαιϊςει τον διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ 

με Απόφαςι τθσ. Επίςθσ θ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ μπορεί να ματαιωκεί, εν όλω ι εν μζρει,  και ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο, κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 106 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι ματαίωςθσ του Διαγωνιςμοφ, όςοι είχαν ςυμμετάςχει ςε αυτόν δεν ζχουν 

δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιοδιποτε λόγο. 

ΑΘΟ 20: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, (όπωσ Κιρυξθ 
οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ- Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει 
προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει θ Ανακζτουςα Αρχι, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΘΟ 21: ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει 
τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 
εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τισ ανατεκείςεσ υπθρεςίεσ χωρίσ 
τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ 
με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα 
τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 
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Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ’ αυτιν 
πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να 
γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ του 
Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ηθτιματα ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

ΑΘΟ 22: ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που τυχόν κα 
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα επιλφεται από τα Ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα δικαςτιρια 
Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό δίκαιο. 

 

Η Διευκφντρια τθσ Εφορείασ 
Αρχαιοτιτων Αχαΐασ  

 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ 
Αρχαιολόγοσ  
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ΡΑΑΤΗΜΑ  Α : ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ  
                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

 

Στοιχεία Ρροςφζροντοσ 
       

Επωνυμία: ………… 

Διεφκυνςθ: ………… 

Τθλζφωνο: ………… Ημερομθνία: ………… 

Fax: …………       

Email: …………       

 

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ        

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ AΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ 

Εφορεία Αρχαιοτιτων ΑΧΑΪΑΣ 

 

Ρράξθ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΔ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΡΥΓΟΥ ΦΟΥΙΟΥ ΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Διακιρυξθ αρικ. 2/2018 

 

  

ΡΟΣΑ                                                 

(ςε Ευρϊ) 

ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:                                                                       

(για τισ αναλυτικά αναφερόμενεσ υπθρεςίεσ 

του προχπολογιςμοφ) 

  

  

  

     

Φ.Ρ.Α. (24%): 

   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 

  

  

    

 

Η προςφορά ζχει ιςχφ ζωσ 31/12/2018. 

                                                                                  Ο Ρροςφζρων 

Ημερομθνία:                             Σφραγίδα και υπογραφι 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β:  ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα
i
  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ  

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗΣ : 100003607 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Αλ. Υψθλάντου 197, 261 10 Ράτρα 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Κ. Λουκάκθσ, Μ. Κωτςογιάννθ, Α. Κουμοφςθ  

- Τθλζφωνο: 2610 275070, 2610 623820 

- Ηλ. ταχυδρομείο: efaacha@culture.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): http://www.efaacha.gr/ 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

-44100000-1 Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ 
- 92522100-7 Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ιςτορικϊν χϊρων  
-71350000-6 Επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ που αφοροφν τεχνικά ζργα 
- 85312500-4 Υπθρεςίεσ Αποκατάςταςθσ 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ: ….100003607 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Υπθρεςίεσ  

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : Πχι 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): Τεφχοσ 2/2018 

 
Πλεσ οι υπόλοιπεσ πλθροφορίεσ ςε κάκε ενότθτα του ΤΕΥΔ κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον οικονομικό φορζα. 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνώριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 

οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό 

αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι
ii 
: 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 

μεςαία επιχείρθςθ
iii
; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι προςτατευόμενο εργαςτιριο, 

«κοινωνικι επιχείρθςθ»
iv
 ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με αναπθρία 

ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων ανικουν οι 

απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

[] Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ παροφςασ 

ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου απαιτείται, 

ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ μζρουσ, 

ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά περίπτωςθ, και ςε 

κάκε περίπτωςθ ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το 

μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του 

πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ 

διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 
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περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ 

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ 

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ 

λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε:  

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσ
vi
; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 

που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 

ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι των 

τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςώπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 

γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά 

με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, 

τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
vii

 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτθ
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
xii·

 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
xiii

· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv.
 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 

προςϊπου
xv

 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 

από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 

οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xvi

 

Εάν ναι, αναφζρετε
xvii

: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 

απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι 

φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+
xviii

 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

*+ Ναι *+ Πχι  

ΑΔΑ: Ω39Χ4653Π4-ΥΓ7





[25] 
 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν
xx

: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορών κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
xxi

, ςτθν 

Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν 

εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 

απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 

ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 

περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ 

ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 

δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;
xxii

 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
 xxiii

 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 

δικαίου
xxiv

; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρώςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλώςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

ςυμπλθρώςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρώςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 

επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι  
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 

να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονται
xxv

, εκτόσ 

εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν
xxvi.

 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι: 

-ςτθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα τθν εκτελζςω ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 

Διακιρυξθσ και τα τεφχθ τθσ (εγκεκριμζνθ μελζτθ και ενδεικτικό προχπολογιςμό), που  αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

- για τθν φορτοεκφόρτωςθ και διακίνθςθ των προϊόντων εκςκαφϊν κλπ κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά 

μικρό JCB 

- όλα τα υλικά κα μεταφερκοφν εντόσ του αρχαιολογικοφ χϊρου μόνο με μικρό αγροτικό αυτοκίνθτο και όχι 

μεγαλφτερο, προκειμζνου να μθν προκλθκοφν φκορζσ ςτθν κφρια πρόςβαςθ του αρχαιολογικοφ χϊρου και 

ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ διαδρομζσ 

-  όλα τα υλικά κα μεταφερκοφν χειρωνακτικά ςτο επίπεδο του πφργου (είςοδοσ, δϊμα) 

- για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα χρθςιμοποιιςω δικι μου γεννιτρια για τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ 

- οποιαδιποτε φκορά προκλθκεί ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ υποδομζσ του αρχαιολογικοφ χϊρου, κα τισ 

αποκαταςτιςω με δικι μου δαπάνθ 

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον 

εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                                 
i
 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται 

το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

ΑΔΑ: Ω39Χ4653Π4-ΥΓ7





[30] 
 

                                                                                                                                                                                                      
 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 

από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 

κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xix

 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ 

Αποκατάςταςθσ του ΝΔ οκωμανικοφ πφρου του Φρουρίου ίου Αχαΐασ  

 

Στθν Ράτρα ςιμερα, …………, θμζρα, ………… *ςυμπλθρϊνεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ+ μεταξφ:  

ΑΦΕΝΟΣ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, Υπουργείο ….………… που εδρεφει ςτθν ………… και εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον/τθν …………, εφεξισ καλοφμενθ «Ανακζτουςα Αρχι»,  

ΑΦΕΤΕΟΥ του…………, νόμιμου εκπροςϊπου τθσ Εταιρείασ (ι τθσ Ζνωςθσ εταιρειϊν) με τθν επωνυμία ………… 
και τον διακριτικό τίτλο  …………που εδρεφει ςτθν …………, εφεξισ καλοφμενοσ «Ανάδοχοσ»  

Συμφϊνθςαν και ζγιναν αμοιβαίωσ αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Το αφ’ ενόσ ςυμβαλλόμενο Ελλθνικό Δθμόςιο α ν α κ ζ τ ε ι   ςτον αφ’ ετζρου ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
τθν προμικεια/τθν παροχι υπθρεςιϊν …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) ςτθ με αρ. …………/201…  Διακιρυξθ και τα τεφχθ αυτισ (μελζτθ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ),  
(β) ςτθν οικονομικι προςφορά του Αναδόχου, όπου δεν ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν Διακιρυξθ 
(γ) ςτθν κείμενθ νομοκεςία και  
(δ) ςτθν με αρ. …………απόφαςθ κατακφρωςθσ και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δθλϊνει ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τθν εκτζλεςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν, με τουσ εξισ 
όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 

ΑΘΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν Αποκατάςταςθσ του ΝΔ οκωμανικοφ πφργου του 

Φρουρίου ίου Αχαΐασ  κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθ Διακιρυξθ και τα τεφχθ αυτισ (εγκεκριμζνθ 

μελζτθ και ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ),  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςθκόντωσ και εντζχνωσ 

απαλλαγμζνο ελαττωμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ.  

ΑΘΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παράςχει τισ υπθρεςίεσ κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεφκυνοσ για τθν 
ολοκλιρωςι του ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπράττει με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και ειδικότερα με τθν επιςτθμονικι υπεφκυνθ του αρχαιολογικοφ χϊρου Α. 
Κουμοφςθ, Διευκφντρια τθσ ΕΦΑ Αχαΐασ, κατά τθν υλοποίθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου και για τθν 
επίλυςθ των προβλθμάτων που δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ αυτϊν. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκπονιςει με δικι του δαπάνθ και να υποβάλει προσ ζγκριςθ ςτατικι 
μελζτθ για τθ μεταλλικι κλίμακα, βάςει των αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων τθσ μελζτθσ.  

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει τισ κάτωκι δεςμεφςεισ του, ςφμφωνα με το Μζροσ VI του ΤΕΥΔ, που 
υπζβαλε με τθν προςφορά του:  
- για τθν φορτοεκφόρτωςθ και διακίνθςθ των προϊόντων εκςκαφϊν κλπ κα χρθςιμοποιιςει αποκλειςτικά 

μικρό JCB 

- όλα τα υλικά κα μεταφερκοφν εντόσ του αρχαιολογικοφ χϊρου μόνο με μικρό αγροτικό αυτοκίνθτο και 

όχι μεγαλφτερο, προκειμζνου να μθν προκλθκοφν φκορζσ ςτθν κφρια πρόςβαςθ του αρχαιολογικοφ 

χϊρου και ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ διαδρομζσ 

-  όλα τα υλικά κα μεταφερκοφν χειρωνακτικά ςτο επίπεδο του πφργου (είςοδοσ, δϊμα) 

- για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα χρθςιμοποιιςει δικι του γεννιτρια για τθν παροχι θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ 

- οποιαδιποτε φκορά προκλθκεί ςτισ ιδθ υλοποιθμζνεσ υποδομζσ του αρχαιολογικοφ χϊρου, κα τισ 

αποκαταςτιςει με δικι του δαπάνθ 
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4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα 

μζςα για τθν προςικουςα εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ 
απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, 
των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι 
επιβαρφνςεισ, ζξοδα και αςφάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ 
τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο 
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ  

5. Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Το προςωπικό 
που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα οχιματα που κα 
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου  πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα. 

6. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα 
όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που 
αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

9. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε απαίτθςθ για ηθμίεσ που 
προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και ζναντι οποιωνδιποτε απαιτιςεων, 
διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που προζρχονται από αυτζσ ι ςε ςχζςθ με αυτζσ.  

10. Πλεσ οι εργαςίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ανατεκειςϊν υπθρεςιϊν 
κα διεξάγονται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μθν παρενοχλοφν αδικαιολόγθτα και καταχρθςτικά τθν θρεμία 
του κοινοφ και των επιςκεπτϊν του αρχαιολογικοφ χϊρου.  

11. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ 
νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν 
τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, και να προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ 
όλων των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ που αυτά προβλζπουν. 

12. Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και 
ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ είναι ενδεικτικά : κράνθ, γυαλιά 
προςταςίασ, ηϊνεσ αςφαλείασ, ποδιζσ, γάντια, κλπ.  

13. Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα 
και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των 
ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι 
διεκνείσ κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

14. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και εντολζσ των 
διαφόρων αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κλπ. που απευκφνονται ι 
κοινοποιοφνται ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. 

15. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν καταςκευι, προμικεια, φφλαξθ και χριςθ του 
εξοπλιςμοφ που απαιτείται (οχιματα, κιβϊτια κλπ) για τθν προςικουςα παροχι των υπθρεςιϊν και 
ευκφνεται για κάκε ηθμία του. Οι εκπρόςωποι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μποροφν να επιςκζπτονται του 
χϊρουσ του Αναδόχου προκειμζνου να εξετάςουν τον εξοπλιςμό. 
Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

16. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να τθριςει όςα δθλϊνει υπεφκυνα ςτο ΤΕΥΔ. 

17. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 
Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τισ ανατεκείςεσ 
υπθρεςίεσ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε 
δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

ΑΘΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1. Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’ αρ. 
…………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………του …………ςυνολικοφ φψουσ …………€ 
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που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Φ.Ρ.Α., το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο ν.4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μζχρι 
τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ ανατεκείςασ υπθρεςίασ, όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τθν Επιτροπι 
Ραραλαβισ, οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία. 

2. Η ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτο ςφνολό μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
5 τθσ παροφςασ, και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα 
προβλεπόμενα ςτα άρκρα 5 και 6 τθσ παροφςασ, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

3. Η εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 
  α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016, 
  β.  ςε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ  

1. Το τίμθμα που υποχρεοφται να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ 
υπθρεςίασ (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι ςφμφωνα με τθν οικονομικι προςφορά του θ οποία αποτελεί 
αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  …………€ (ολογράφωσ: ………… Ευρϊ)  πλζον Φ.Ρ.Α. 
…………%  

2. Δεν προβλζπεται τιμαρικμικι ι άλλθ αναπροςαρμογι του Οικονομικοφ Ανταλλάγματοσ. 
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το ςφνολο των υποχρεϊςεων του Αναδόχου όπωσ αυτζσ 

απορρζουν από τθ Διακιρυξθ, τθν προςφορά του και τισ ςυνκικεσ του ζργου όπου κα πραγματοποιιςει 
τθν προμικεια/υπθρεςία.  

4. Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των …………………………………. € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ..... % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € …………………….  ΦΡΑ : …………………..). 

5. Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ωσ εξισ:  

 Αϋ Φάςθ: Είκοςι (20) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ με τθν υποβολι τθσ ςτατικισ μελζτθσ 
τθσ μεταλλικισ κλίμακασ και τθν ολοκλιρωςθ όλων των πρόδρομων εργαςιϊν (κακαριςμοί, κακαιρζςεισ, 
φορτοεκφορτϊςεισ προϊόντων εκςκαφισ). Ροςό: Επτά χιλιάδεσ ευρϊ (7.000.00€) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
 Βϋ Φάςθ: Με τθν παραλαβι των υπολειπόμενων εργαςιϊν. Ροςό: Δεκαεννζα χιλιάδεσ διακόςια 
εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά (19.209,68€) χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

6. Για τθν πλθρωμι του Αναδόχου απαιτοφνται ςε κάκε φάςθ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

        α)Ρροςκόμιςθ ςτθν Εφορεία του αποδεικτικοφ αναγγελίασ του ζργου (ζντυπο απόδοςθσ  αρικμοφ 
 μθτρϊου οικοδομικοφ ζργου) ςτο τοπικό Υποκατάςτθμα ΙΚΑ, το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ μετά τθν 
 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Το εν λόγω Ριςτοποιθτικό κα υποβλθκεί άπαξ κατά τθν Αϋ φάςθ.  

β) πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, που ςυντάςςεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ,  

γ) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

δ) φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ζργου ςε  ιςχφ κατά τθν θμζρα πλθρωμισ 

ε) κακϊσ και όποιο άλλο δικαιολογθτικό τυχόν ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Τα προβλεπόμενα από τισ φορολογικζσ διατάξεισ παραςτατικά κα εκδίδονται ςτο όνομα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν εκτζλεςθ και παράδοςθ του ζργου, κατά τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο. 
Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν Ρροςϊπων, 
Ανεξάρτθτων Αρχϊν ι άλλων Οργανιςμϊν που κατά νόμο τον βαρφνει. Η κακαρι αξία των 
παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ βάςει του Ν.4172/2013. Επίςθσ ο 
Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: α) Κράτθςθ  0,06 % υπζρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, θ οποία 
υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ β) Κράτθςθ 0,06 % υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ,  θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Οι κρατιςεισ 
υπάγονται ςε χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί του 
χαρτοςιμου.  

 

ΑΘΟ 5: ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κάνει ζναρξθ των υπθρεςιϊν εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ παροφςασ και να τισ ζχει ολοκλθρϊςει ζωσ 10/12/2018. 

2. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ και δεν  
ζχει υποβάλει ζγκαιρα αίτθμα παράταςισ του ι ζχει λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ 
να ζχει εκτελζςει τισ ανατικζμενεσ υπθρεςίεσ. 
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3. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ ολοκλιρωςθ των υπθρεςιϊν, χωρίσ να επιβάλλονται 
κυρϊςεισ.  

4. Η τροποποίθςθ μθ ουςιωδϊν όρων, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτο άρκρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 
κατόπιν αποφάςεωσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, θ οποία ςτθ ςυνζχεια γίνεται αποδεκτι από τον Ανάδοχο. 

5. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ ολοκλιρωςθσ εφαρμόηονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο 
Ν.4412/2016. 

6. Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 216 του ν. 4412/2016, 
από τθν αρμόδια υπθρεςία και ειδικότερα τον αρμόδιο υπάλλθλο,  τον επόπτθ ι επιβλζποντα που 
ειςθγείται ςτθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυςτινεται, ςε ετιςια βάςθ, από τθν ανακζτουςα αρχι 

7. Η παραλαβι των υπθρεςιϊν, γίνεται από τριμελι Επιτροπι Ραραλαβισ, θ οποία ςυντάςςει πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ.  

8. Κατά τθ διαδικαςία τθσ παραλαβισ των υπθρεςιϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο 
Ανάδοχοσ κακϊσ και οι υπεφκυνοι τεχνικοί. 

9. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι Ραραλαβισ απορρίψει τισ υπθρεςίεσ, αναφζρει ςτο ςχετικό πρωτόκολλο 
τισ παρεκκλίςεισ που παρουςιάηονται από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ και τουσ λόγουσ τθσ απόρριψθσ και 
γνωματεφει αν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του ν. 
4412/2016. 

10. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν.4412/2016. 

ΑΘΟ 6:  ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Η παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν 
επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ζχουν τα Δικαςτιρια 
τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται νομίμωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω.  

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δφο παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ………… και ζνα λαμβάνει ο 
Ανάδοχοσ.  

ΤΑ ΜΕΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

Η Ρροϊςτάμενθ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
[ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο του Αναδόχου ι επωνυμία 
του νομικοφ προςϊπου/ζνωςθσ και του νομίμου εκπροςϊπου 
αυτϊν και τίκεται υπογραφι+ 
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