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Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την υπ’ αριθ. 1078/2021 (Α∆Α

καθορισµού όρων διακήρυξης
Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης
«Μελέτη για την εφαρµογή του
έναρξης της εφαρµογής του
Αθηναίων». µε κριτήριο ανάθεσης
αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία
συνολικού προϋπολογισµού 74.375,50

2. Το άρθρο 58 παρ. 1β του Ν

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

3. Τους εγκριθέντες µε την ανωτέρω
Ο.Ε., τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο

4. Το Θεσµικό και Ειδικό Κανονιστικό
προκηρυσσόµενης σύµβασης κάτω
διακήρυξης. 

Συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
από οικονοµική άποψη προσφορά

. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 197039/27
                     

       ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                              Βαθµός Ασφαλείας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ               Βαθµός Προτεραιότητας

ΣΥΝΑΨΗΣ             Χρόνος διατήρησης
                        

                      

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

(Α∆Α: 9ΠΡΗΩ6Μ-ΩΒΥ) Πράξη της Οικονοµικής
διακήρυξης, έγκριση τεύχους, των τεχνικών προδιαγραφών

∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού

εφαρµογή του Π.∆. 54/2018 “Ορισµός του Περιεχοµένου
εφαρµογής του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική

βάσει τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης
74.375,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

β του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης

– Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

µε την ανωτέρω πράξη όρους και Παραρτήµατα της σχετικής
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 

Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει την ανάθεση
σύµβασης κάτω των ορίων, όπως αναλυτικά αναφέροντα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, η οποία εκτιµάται

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Σελίδα 1 

197039/27-7-2021 

Ασφαλείας: Αδιαβάθµητο 
Προτεραιότητας: Επείγον 
διατήρησης: Πενταετία 

της Οικονοµικής Επιτροπής περί 
προδιαγραφών και συγκρότησης 

συνοπτικού διαγωνισµού, για τη 
του Περιεχοµένου και του χρόνου 
Γενικής Κυβέρνησης” στον ∆ήµο 
από οικονοµική άποψη προσφορά, 
κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς, 

της αυτοδιοίκησης και της 

Παραρτήµατα της σχετικής ∆ιακήρυξης της 

την ανάθεση και εκτέλεση της 
αναφέρονται στο άρθρο 1.4 της 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
οποία εκτιµάται βάσει πίνακα 
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κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς, για τη «Μελέτη για την εφαρµογή του Π.∆. 54/2018 “Ορισµός 
του Περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του λογιστικού πλαισίου της Γενικής 
Κυβέρνησης” στον ∆ήµο Αθηναίων», συνολικού προϋπολογισµού 74.375,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 
24%.. 

1. Εκτιµώµενη αξία σύµβασης -Χρηµατοδότηση  

Εκτιµώµενη αξία σύµβασης 
 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.375,50€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 59.980,24€ + ΦΠΑ 24% 14.395,26€).  
 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Α00664 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α∆ΑΜ:21REQ008709448 2021-06-03, Α∆Α: ΩΤΤ∆Ω6Μ-5ΣΞ) µε Αριθ. Πρωτ. 138145/26-05-
2021, µε την οποία εγκρίνεται και δεσµεύεται η δαπάνη, η διάθεση, καθώς και η δέσµευση πίστωσης 
ποσού 75.000,00 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού 
εξόδων του ∆ήµου Αθηναίων, Οικ. έτος 2021, Φορέας 10, Κ.Α 6142.072 Παροχή Υπηρεσιών από 
ανάδοχο σχετικά µε την προσαρµογή των Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου Αθηναίων, για την 
χρήση που λήγει στις 31/12/2020, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 «Ορισµός του 
περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής 
Κυβέρνησης», η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 000664 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 
 
2. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά µε την προσαρµογή των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου Αθηναίων, για την χρήση που λήγει στις 31/12/2020, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 

Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 793111400-1 «Υπηρεσίες οικονοµικών ερευνών». 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αναλύονται ως εξής: 

Στάδιο 
υλοποίησης 

Παραδοτέο Χρόνος παράδοσης 

Στάδιο 1 Έκθεση µε καταγραφή των βηµάτων κατάρτισης των 
ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το 
Π∆ 54/2018. 

 

Ένας (1) µήνας µετά τη διενέργεια 
εναρκτήριας συνάντησης του αναδόχου µε 
τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο πέντε 
(5) ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης. 

Στάδιο 2 Μετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές και 
κανόνες που προβλέπονται από το Π∆ 54/2018.  

 

Τέσσερις(4) µήνες µετά την έγκριση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου 
Αθηναίων της χρήσης 2020.. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου περιγράφονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

Όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί εγκαίρως για την άρτια και οµαλή λειτουργία του προγράµµατος. 

 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης 
προσφοράς. 

 

3.  Είδος διαδικασίας – Τόπος και Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 10 Αυγούστου 2021, ηµέρα Τρίτη, ώρα 10: 00 π.µ. - 10:30 π.µ. 
ενώπιον του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 του διαγωνισµού, 
στο δηµοτικό κατάστηµα όπου εδρεύει η ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων, επί της οδού 
Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, στον 1ο όροφο. 

Οι προσφορές υποβάλλονται,  επί αποδείξει  (ιδιοχείρως, µε ταχυδροµική αποστολή – συστηµένο - ή 
µέσω Courier), στη ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος 
όροφος) ή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος). Η Αναθέτουσα Αρχή 
ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα 
αποσταλούν. 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 117 παρ.3 Ν.4412/16).   

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ως 
και τα Παραρτήµατά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

4. ∆ηµοσιότητα 
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Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καθώς και εκείνο της παρούσας Προκήρυξης θα καταχωριστούν: 

• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ)., 

• στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.cityofathens.gr/ 
στην διαδροµή: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ► ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό 
τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68Α) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 
163Α)» και τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017 (ΦΕΚ Α' 116/09-08-2017) και θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε την παρ. 3 
άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.  

5.  ∆ικαίωµα και Προϋποθέσεις συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα 
σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στον βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του 
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται  να µη 
βρίσκονται σε µια από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης για τις οποίες 
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,  και  να πληρούν τα κριτήρια επιλογής της 
παραγράφου 2.2.4. 
 
6. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου Αθηναίων www.cityofathens.gr. 

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, µπορούν να λάβουν 
οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα ∆ηµοπρασιών της ∆/νσης Προµηθειών & Αποθηκών του ∆ήµου 
Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail: 
a.xouliaras@athens.gr, τηλ: 210-5245828, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, µπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση ∆/νση Οικονοµικών - Τµήµα Λογιστηρίου, email: 
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t.logistiriou@athens.gr, κ. Περικλής Σκλαβενίτης, τηλ. 210-5277325, email: p.sklavenitis@athens.gr, 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

7. Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή έντυπα, το αργότερο 
πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών.  
 
8.    Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις 
εκατό (%) της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού ύψους χιλίων διακοσίων 
ευρώ (1.200,00 €). 

  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 
(4%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται µέχρι και την υπογραφή 
του συµφωνητικού.  

 

Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στην διακήρυξη και για ό,τι 
δεν αναφέρεται αναλυτικά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του τεύχους «Όροι ∆ιακήρυξης». 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ

54/2018 “ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑΙΩN» ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ

ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ

(74.375,

CPV: 79311400

 

 

 

. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

 

 

 

 ΟΡΟΙ ∆  Ι Α  Κ  Η  Ρ Υ  Ξ ΗΣ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣEI ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 59.980,24€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

,50€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 24%: 14.395,26€) 

79311400-1 «Υπηρεσίες οικονοµικών ερευνών»

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Σελίδα 6 

ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 

ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 

ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ” ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

» 
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H  O I K O N O M I K H  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΕ Ι  ΤΟΥΣ  ΟΡΟΥΣ  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυµία ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090025537 
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιµολόγησης 1007.Ε84501.00002 
Ταχυδροµική διεύθυνση ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 10438 
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Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 

Κωδικός ΝUTS GR300 – ΕL 303 
Τηλέφωνο 210-5223142 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.cityofathens.gr  
 

 

 

Αρµόδιος για πληροφορίες 

 

∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών 
• Τµήµα ∆ιαδικασιών Σύναψης 

∆ηµοσίων Συµβάσεων  
        t.dimosion.symvaseon@athens.gr  

• Αναστάσιος Χουλιαράς 
a.xouliaras@athens.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι OTA - ∆ήµος Αθηναίων (Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) και 

ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτοµέας ΟΤΑ – ΟΤΑ Α΄ Βαθµού). 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες. 
Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο ΚΗΜ∆ΗΣ στη διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από 
τη διεύθυνση www.cityofathens.gr στη διαδροµή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα υλοποίησης της παρούσας σύµβασης 
∆/νση Οικονοµικών - Τµήµα Λογιστηρίου 

 email: t.logistiriou@athens.gr  

Πληροφορίες: Περικλής Σκλαβενίτης, τηλ. 210-5277325, email: p.sklavenitis@athens.gr  

    

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 
του Ν. 4412/2016.  

 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Αθηναίων. 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Α00664 µε αρ. πρωτ.138145/26-05-2021 
(Α∆ΑΜ:21REQ008709448 2021-06-03, Α∆Α: ΩΤΤ∆Ω6Μ-5ΣΞ) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσµευσης πίστωσης για το οικονοµικό έτος 2021 και έλαβε α/α 000664 
καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων1. 

                                                           
1
    Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145) «4. Οι διακηρύξεις, οι 

αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν 

απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται 

να βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος, τον αριθμό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά µε την προσαρµογή των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου Αθηναίων, για την χρήση που λήγει στις 31/12/2020, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 

Η παρεχόµενη υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV): 793111400-1 «Υπηρεσίες οικονοµικών ερευνών». 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αναλύονται ως εξής: 

Στάδιο 
υλοποίησης 

Παραδοτέο Χρόνος παράδοσης 

Στάδιο 1 Έκθεση µε καταγραφή των βηµάτων κατάρτισης των 
ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε 
το Π∆ 54/2018. 

 

Ένας (1) µήνας µετά τη διενέργεια 
εναρκτήριας συνάντησης του αναδόχου µε 
τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Στάδιο 2 Μετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις 
λογιστικές αρχές και κανόνες που προβλέπονται από 
το Π∆ 54/2018.  

 

Τέσσερις(4) µήνες µετά την έγκριση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου 
Αθηναίων της χρήσης 2020.. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.375,50€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 59.980,24€ + ΦΠΑ 24% 14.395,26€).  

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου περιγράφονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

Όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί εγκαίρως για την άρτια και οµαλή λειτουργία του προγράµµατος. 

 

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων 
αξιολόγησης προσφοράς. 

            

                                                                                                                                                                                                     
αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός 

οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει 

αποκλειστικά και μόνον το επόμενο ή τα επόμενα οικονομικά έτη, οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις 

της παρούσας φέρουν μόνο τον αριθμό της πολυετούς έγκρισης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2» 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που 

εκδίδονται και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η 

έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της παρ. 2 του άρθρου 2, υπό την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 και της 

παρ. 4 του άρθρου 4» 
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1.4  Θεσµικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2.  Ο Αστικός Κώδικας όπως ισχύει. 
3. Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες εµπίπτουν  στο πεδίο εφαρµογής των «δηµόσιων συµβάσεων γενικών 

υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισµοί». 
4. Του N. 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α /09.03.2021) “ Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 

ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της 
άµυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία.”  

5. Του N. 4710/2020 (142 /Α/23.07.2020) “ Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις.”  
6. Του Ν. 4625/2019 (Α’ 135) «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 
7. του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συµβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 

8. Του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137) «Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µέτρα 
εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

9. Του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

10. Του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις. 

11. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής-Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]  

12. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τις παρ. 21 
και 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α). 

13. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

14. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»  

15. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” . 

16. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
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18. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισµός της 
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας 

19. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “ Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  
(άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 
(Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “ Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.  

20. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 
21. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 
22. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα” 
23. Το Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114Α) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων», όπως ισχύει,  
24. Του Π.∆ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
25. Του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” όπως ισχύει. 
26. της υπ’ αριθµ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιµολόγηση στο 

πλαίσιο των ∆ηµόσιων Συµβάσεων δυνάµει του ν. 4601/2019» (Α΄44 
27. Της Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/23-05-2017, Τ. Β), «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης».  

28. Του άρθρου 5 της µε αρ. 11389/1993 (Β΄185) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί 
υποχρέωσης δηµοσίευσης εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης σε ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα 

29. Της υπ΄ αριθµ. 81381/30555 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης «Έγκριση 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων, Αττικής» (ΦΕΚ 3812/28-11-2016, τ. Β) 
και την υπ’ αριθµ. 99128/32001 και 95172/30913 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης µε την Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων (ΦΕΚ 
5713/19-12-2018, τ. Β΄), 
Το υπ’ αρ. πρωτ. 81437/29-03-2021 (Α∆ΑΜ:21REQ008372804 2021-04-01) πρωτογενές αίτηµα της 
∆/νσης Οικονοµικών που αφορά την έκδοση Απόφασης δέσµευσης ποσού 75.000,00€ στο οικ. έτος 
2021, συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος ΦΠΑ, στον Κ.Α. 6142.072, Φ10 που αφορά την Παροχή 
Υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά µε την προσαρµογή των Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου 
Αθηναίων, για την χρήση που λήγει στις 31/12/2020, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 
«Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της 
Γενικής Κυβέρνησης». 

30. Την υπ’ αριθµ. Α00664 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆ΑΜ:21REQ008709448 2021-06-03, 
Α∆Α: ΩΤΤ∆Ω6Μ-5ΣΞ) µε Αριθ. Πρωτ. 138145/26-05-2021, µε την οποία εγκρίνεται και δεσµεύεται 
η δαπάνη, η διάθεση, καθώς και η δέσµευση πίστωσης ποσού 75.000,00 € για την πληρωµή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Αθηναίων, Οικ. έτος 2021, 
Φορέας 10, Κ.Α 6142.072 Παροχή Υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά µε την προσαρµογή των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου Αθηναίων, για την χρήση που λήγει στις 31/12/2020, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 «Ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». Για την αντιµετώπιση της δαπάνης 
για την υπηρεσία «Μελέτη για την εφαρµογή του Π.∆. 54/2018 Ορισµός του περιεχοµένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στον ∆ήµο 
Αθηναίων», η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 000664 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 

31. ΤΟ υπ’ αριθµ. 182175/9-7-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών προς τη 
∆ιεύθυνση Προµηθειών, µε τη διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων για τη σύναψη της σχετικής 
δηµόσιας σύµβασης.  
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32. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµερολογιακές 
ηµέρες, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Απόφασης ∆ηµάρχου - Προκήρυξης της σύµβασης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών θα ορισθούν στην Απόφαση 
∆ηµάρχου – Προκήρυξη. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί από το αρµόδιο συλλογικό όργανο του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισµού. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η Απόφαση ∆ηµάρχου - Προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, ενοποιηµένο µε τη σχετική Απόφαση 
∆ηµάρχου - Προκήρυξη, θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr  

Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) : www.cityofathens.gr στη διαδροµή : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ. 

Περίληψη των όρων της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δηµοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφηµερίδες. 
 
Β. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύµφωνα µε 
την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 και 
τροποποιήθηκε µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' του Ν.4487/2017. 
Σε περίπτωση µαταίωσης ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον 
∆ήµο. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
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εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης {ΕΕΕΣ) 

2) η παρούσα ∆ιακήρυξη και τα κάτωθι Παραρτήµατά της: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

3) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή έντυπα, το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα εγκαίρως, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την 
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 

αλλαγών, κατόπιν απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής έπειτα από σχετική εισήγηση της 
Υπηρεσίας. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί εγκαίρως ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.3 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 
έγγραφα σχετικά µε τη µη ύπαρξη λόγου αποκλεισµού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 
Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)2. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016). 

 
 Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια, και άλλα έντυπα, εταιρικά ή µη, µε ειδικό τεχνικό 

περιεχόµενο, δηλαδή έντυπα µε αµιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθµούς, αποδόσεις σε 
διεθνείς µονάδες, µαθηµατικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε 
γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η µετάφρασή τους, µπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική. 

 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
2.1.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό 
φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  

                                                           
2 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 

πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει 

από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
 ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής 
σύµβασης.  
Η περ. αα’ του προηγούµενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρµόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
 
Τα υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών αποτελούν αντίστοιχα το Παράρτηµα VΙ.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.5 Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων 
Ο ∆ήµος Αθηναίων συµµορφώνεται µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (GDPR - 
2016/679) της ΕΕ και µε τον εφαρµοστικό εθνικό νόµο 4624/2019.  

Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασµό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισµού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενηµέρωσης έτερων συµµετεχόντων σε αυτόν, 
λαµβάνοντας κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από κάθε µορφής αθέµιτη επεξεργασία, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόµενα στην αναλυτική ενηµέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ο ∆ήµος Αθηναίων έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων 
(DPO). Τηλ. Επικοινωνίας 210 5277519, email:dpo@athens.gr, κ. Καρανικόλας Νικόλαος.     

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής  

2.2.1.1.∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε 
την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 

 

Στον βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συµφωνίες από τις οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για 
τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης3. 

 
2.Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονοµικών 
φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση 
της σύµβασης. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.  

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.Εκτός από τα ανωτέρω οι συµµετέχοντες 
σύµφωνα µε το αρ.6 ¨∆ικαίωµα Συµµετοχής¨ του παραρτήµατος III Συγγραφή Υποχρεώσεων , θα 
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη ικανότητα εκτέλεσης του έργου όπως αυτή περιγράφεται στα 
άρθρα 2.2.4-2.2.6.  

2.2.1.2 Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής - Οψιγενείς µεταβολές: Αν επέλθουν µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύµφωνα µε το Ε.Ε.Ε.Σ., µέχρι 
τη σύναψη της σύµβασης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα 
αρχή σχετικά (άρθρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής κατά την έννοια της 
προηγούµενης παραγράφου, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του 
προσωρινού αναδόχου. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου. 

                                                           
3
 Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή προσφερόντων και αγαθών 

από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 
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2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής  

2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις 
εκατό (%) του προϋπολογισµού χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€). 

Α) Εάν η Εγγύηση Συµµετοχής υπολείπεται έστω και ελάχιστα του απαιτούµενου ποσού, η 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Β) Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 ,της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Γ) Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συµµετοχής προσκοµίζονται σε κλειστό φάκελο µε ευθύνη του 
οικονοµικού φορέα, το αργότερο πριν την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από 
γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

∆) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας παραλείψει να υποβάλει την  

 , η προσφορά του   

, έπειτα      

.       

      

      

     παρούσας 

  . 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

2.2.2.2 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης 
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ενδίκων βοηθηµάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών. 
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους 
συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη προθεσµία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως. 
 
2.2.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων:  
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α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 
έως 2.2.8,  
γ) δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 
και 3.2),  
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συµφωνητικού,  
ε) υποβάλει µη κατάλληλη προσφορά, µε την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, 
 στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιµή ή το 
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσµίας και η προσφορά του απορριφθεί4, 
 ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για 
υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και 
εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 ή η 
πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήµατα:  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού 
Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 
πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία επιρροής - µεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό 
τοµέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 

                                                           
4    Πρβλ άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
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Ιουλίου 2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριµένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική µε τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών 
συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των συµφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 
εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 
32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εµπορία 
ανθρώπων). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενο εδαφίου αφορά α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δ) στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε 
αµετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή 
την εθνική νοµοθεσία ή/και 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που 
τηρείται. 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους του 
δεσµευτικού κανονισµού. 

 

2.2.3.3.Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, περί αρχών που εφαρµόζονται στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
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πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. 

(γ) εάν, µε την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

(δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης 
συµφερόντων, δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48, 
περί προηγούµενης εµπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, 
λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού 
Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης,  

(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει µε απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης πράξης που 
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

2.2.3.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων 2.2.3.1, 
2.2.3.2 και σε µία από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4 της παρούσης. 
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2.2.3.6 Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο 
οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί να καταβάλει αποζηµίωση για 
ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα 
και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο, µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, 
και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων. Τα µέτρα που 
λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.8 Οικονοµικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισµού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και για το χρονικό διάστηµα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

Κριτήρια επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 
να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο και να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο των συγκεκριµένων εργασιών. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν 4782/2021.Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων 
σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στον Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν 4782/2021. 
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Επιπλέον, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραµµένοι στο 
∆ηµόσιο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ή του σώµατος Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών. 
 
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν µέσο κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία 
τριετία (3), τουλάχιστον στο διπλάσιο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου. 
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 
τριών (3) οικονοµικών ετών, τότε ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όσα οικονοµικά 
έτη δραστηριοποιείται.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η απαίτηση αυτή µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
τα µέλη αυτής. 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 
 
Α. να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και δοµή (απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα 
(οργανόγραµµα) καθώς και τα κατάλληλα µέσα για τη δυνατότητα παραγωγής της ζητούµενης 
υπηρεσίας και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής.. 
 
Β. να διαθέτουν σχετική γνώση και εµπειρία στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ κ 
Β’ Βαθµού) που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση κατά τα προηγούµενα χρόνια συναφών 
συµβάσεων κατάλληλου µεγέθους σε ΟΤΑ. 
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει την τελευταία 3ετία (2018, 2019, 2020), να έχει 
ολοκληρώσει: 

• Τέσσερα (4) τουλάχιστον έργα µε αντικείµενο τον έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων ΟΤΑ ή 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων.  

• Τρία (3) τουλάχιστον έργα µε αντικείµενο την κοστολόγηση/αναλυτική Λογιστική, ΟΤΑ ή 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 

• Τρία (3) τουλάχιστον έργα µε αντικείµενο την κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών αναφορών και 
παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων ΟΤΑ µε την µέθοδο GFS (Government Finance 
Statistics) προς ∆ιεθνείς Οίκους Αξιολόγησης) 

Οι ως άνω συµβάσεις, θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ΟΤΑ µε κύκλο εργασιών άνω των € 50 εκ. ή 
σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των € 3 εκ.  
 Συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί στον ίδιο ΟΤΑ ή ∆ηµοτική Επιχείρηση και σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους θεωρούνται ως διακριτά έργα. 

Η υλοποίηση των κυριότερων συναφών υπηρεσιών, από τον υποψήφιο, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα πιστοποιητικά / έγγραφα: 
• Εάν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, θα προσκοµιστούν έγγραφα 
ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή (π.χ. Σύµβαση και 
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών). 
• Εάν οι παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς θα προσκοµιστούν αντίγραφα ιδιωτικών 
συµφωνητικών (εφόσον υπάρχουν) και βεβαιώσεις των εταιριών για την εκτέλεση των έργων. 
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Γ. να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση και το προσωπικό, τόσο σε πλήθος όσο και σε δεξιότητες, 
ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύµβασης. 
 
 ∆. Επαγγελµατική Εµπειρία: 
Ο επικεφαλής της οµάδας έργου πρέπει: 

• να κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
• να έχει τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία ως ΟΕΛ άνω των 10 ετών, 
• να έχει τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία στον έλεγχο ∆ηµόσιων Οργανισµών και 

Επιχειρήσεων,  
Τα µέλη της οµάδας έργου πρέπει: 

• να είναι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος 
ήσχολής ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής 
ήαναγνωρισµένου αντίστοιχου του εξωτερικού. 

• να διαθέτουν αποδεδειγµένη, πολυετή και υψηλής στάθµης επαγγελµατική εµπειρία σε έργα 
παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και µετατροπής Οικονοµικών Καταστάσεων 
συµπεριλαµβανοµένων Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθµού ή ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων. 

• Κατ’ ελάχιστο ένα µέλος της Οµάδας να είναι πιστοποιηµένος από διεθνή Οργανισµό σε 
International Public Sector Accounting Standarnds. 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, να καταθέσει περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των 
στελεχών που θα εµπλακούν στο Έργο (Οµάδα Έργου), µε αναλυτικά βιογραφικά του κάθε µέλους 
της Οµάδας , στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελµατική ενασχόληση, οι 
εξειδικευµένες γνώσεις και η τεκµηριωµένη εµπειρία στο αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας. 
Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας στην υλοποίηση συναφών υπηρεσιών, θα προσκοµιστούν 

σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, σχετικές συµβάσεις ή τιµολόγια ή αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών). 
∆εν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου, καθώς και µελών της οµάδας έργου 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας Έργου. Επιτρέπεται µόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για 
λόγους ανωτέρας βίας, είτε µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον ίση εµπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου µε τον 
αντικαθιστάµενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύµβασης. 
Ο προσφέρων οικονοµικός Φορέας, πρέπει να υποβάλει συµπληρωµένο τον Πίνακα που ακολουθεί 

και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη 
της Οµάδας Έργου και των εξειδικευµένων συνεργατών/ συµβούλων. 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Στελέχους 

Εµπειρία Εκπαίδευση 
Θέση στην Οµάδα 

Έργου 
   Υπεύθυνος έργου 

   
Μέλος Οµάδας Έργου 

   
Μέλος Οµάδας Έργου 
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όπου: 
• Στη στήλη «Ονοµατεπώνυµο Στελέχους» συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός 

προτεινόµενου στελέχους της οµάδας έργου. 
• Στη στήλη «Εµπειρία» δίνονται συνοπτικά στοιχεία της εµπειρίας σε συναφή έργα, 

καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας, η οποία στηρίζεται στο βιογραφικό 
σηµείωµα του εκάστοτε στελέχους 

• Στη στήλη εκπαίδευση δίνονται συνοπτικά στοιχεία πτυχίων, µεταπτυχιακών τίτλων κλπ. 
• Στη στήλη «Θέση στην Οµάδα Έργου» συµπληρώνεται µε σαφήνεια ο ρόλος του 

στελέχους, σύµφωνα µε την προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας. 
Όλα τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (χωρίς 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), από κάθε ένα µέλος της οµάδας, όπου θα δηλώνεται ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στα βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή. 

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και 27001 που να 
έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας. 
 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων /Υπεργολαβία 

2.2.8.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των 
δεσµών τους µε αυτούς5. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Η συµπλήρωση χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ της παραγράφου 2.2.9.1 της παρούσας είναι υποχρεωτική 
και για τον τρίτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της 
παρούσας διακήρυξης. Το χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ του τρίτου ή το σύνολο των ΕΕΕΣ των τρίτων, στις 
ικανότητες του/των οποίου/ων στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας συνυποβάλλονται υποχρεωτικά από 
τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα εντός του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονοµικοί 
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

                                                           
5 ∆ύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβου/ων, στον/ους οποίο/ους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τµήµατος/τµηµάτων της υπό ανάθεσης σύµβασης. 
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συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.4 και 2.2.3.7, εντός προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 
οικονοµικό φορέα µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούµενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

2.2.8.2 Υπεργολαβία 
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τµήµατος της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το τµήµα της σύµβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΣ από 
τον/τους υπεργολάβο/ους είναι υποχρεωτική, σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI 
της παρούσας διακήρυξης, προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδροµή ή µη των 
λόγων αποκλεισµού. 

Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα της 
σύµβασης που υπολείπεται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

∆εν προβλέπεται η δυνατότητα πληρωµής του υπεργολάβου απευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως και 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, µε την υποβολή του ΕΕΕΣ, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύµβασης. 

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς:  
� δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 
79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το 
επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα VI, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη 
δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.  
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του ∆ιορθωτικού 
στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής, και συµπληρώνεται από τους 
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προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της 
παρούσας και της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (Α∆Α:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
Το Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία:ωhttps://espdint.eprocurement.gov.gr/                                         
που αφορά τη σύνταξη και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ - 
ESPD.  

α) Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο 
µπορούν να υποβάλλονται προσφορές και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  

Το ΕΕΕΣ είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων, στη διεύθυνση 
www.cityofathens.gr στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

Αν στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει µεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, 
εκ µέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια µπορεί να την υποβάλει εκ νέου µε επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
µε συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει µαζί µε αυτό.6 

β) Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, µε 
µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική 
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 
το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

γ) Ο οικονοµικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, µέσω του ΕΕΕΣ,7 την κατάστασή 
του σε σχέση µε τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.3 της παρούσης8 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα µέτρα προς αποκατάσταση 
της αξιοπιστίας του. 

Κατά την απάντηση οικονοµικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συµφωνιών 
µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, η συνδροµή 
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισµού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του 
ν. 3959/2011, σύµφωνα µε την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.9 

                                                           
6
 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

7
  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

8
  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  

9
 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
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δ) Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό 
διακανονισµό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.10 
 
ε) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, 
ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει 
να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής 
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.11 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα - ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου 
Α. Για την απόδειξη της µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονοµικοί 
φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου. 
 

i. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8.1 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 
2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 και ότι 
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. 

ii.  Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας µέρος του αντικειµένου της σύµβασης σε τρίτους, σε ποσοστό που 
υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης, (παράγραφο 
2.2.8.2 της παρούσας), οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόµενα 
στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

iii.  Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

iv. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα 
Αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

                                                           
10

 Παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
11

Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  





 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σελίδα 32 
 

 

Η προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρακάτω 
παράγραφο 3.2., και µόνο στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής να ελέγξει την πλήρωση των απαιτούµενων προϋποθέσεων (π.χ. τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού) στο πρόσωπο οποιουδήποτε προσφέροντος κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας.  
Κατά το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί 
από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
αυτής. 
Σε αυτή την περίπτωση, τίθεται προθεσµία δέκα (10) ηµερών στους προσφέροντες προκειµένου να 
υποβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  
 Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 
προσφέρων υποβάλλει, εντός της ανωτέρω ορισθείσας προθεσµίας, αίτηµα προς την αρµόδια 
Επιτροπή για την παράταση της προθεσµίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές (παρ. 12 άρθρο 43 ν. 
4605/2019). 

v. Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.3.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

vi. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1.4 της παρούσας. 

vii.  Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών.  
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2690/1999. 
Ειδικά, τα αποδεικτικά µέσα τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 
ακρίβειά τους και η οποία φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 
 

Β. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 και των 
δηλουµένων στο Ε.Ε.Ε.Σ., οι προσωρινοί ανάδοχοι προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή 
του. 
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Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην 
ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

 β) για την περίπτωση α) της παραγράφου 2.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους – µέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση (α) αποδεικτικό ενηµερότητας εκδιδόµενο από την Α.Α.∆.Ε.12  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόµενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ1) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους – µέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του. 
 
Ιδίως οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν: 
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής Φερεγγυότητας από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκοµίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί µη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νοµικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκοµίζεται επιπλέον πιστοποιητικό µεταβολών. 
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων.  
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης”  από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η µη αναστολή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειµένου για τα σωµατεία και τους συνεταιρισµούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό ∆ικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωµατεία από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισµούς 
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 Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας 

των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο 

Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά 

αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας 
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για το χρονικό διάστηµα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και µετά την παραπάνω ηµεροµηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

Αν το αρµόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά µπορούν να 
αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 (περίπτωση α΄ και β΄), καθώς και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 
 
γ2) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ότι, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην εν λόγω παράγραφο 
λόγοι αποκλεισµού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περί µη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισµού, σύµφωνα τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του 
Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 
2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται 
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αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:  

• ∆ηµοσιευµένους ισολογισµούς ή αποσπάσµατα δηµοσιευµένων ισολογισµών, για τις τρεις (3) 
τελευταίες οικονοµικές χρήσεις προ τους έτους δηµοσίευσης της παρούσης, συναρτήσει της 
ηµεροµηνίας δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, στην 
περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

• Σε περίπτωση που πρόκειται για νοµικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισµούς, αντίστοιχα τα 
αντίγραφα Ε3 για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις προ τους έτους δηµοσίευσης 
της παρούσης, συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του γενικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. 

• Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια 
µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι 
οικονοµικοί φορείς θα προσκοµίσουν τα αποδεικτικά µέσα σύµφωνα µε την παρ. 6.2 του άρθρου 
6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

 

Β.5. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και 27001 που να 
έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας. 
 

B.6 Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να 
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ηµεδαπούς οικονοµικούς φορείς προσκοµίζονται: 
i) Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι 
νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
µεταβολές της στο ΓΕΜΗ13, προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του.  
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   Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 

(Α` 91), 

 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 

 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι 

αυτών, 

 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός 

συνεταιρισμός), 

 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 

 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
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 ii) Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό µεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή 
του. 
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε 
σώµα κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη 
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού 
προσώπου µε την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκοµίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονοµικού φορέα. 

*Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών, και φέρουν βεβαίωση του 
γνησίου υπογραφής. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόσθετα 
ιδιωτικό συµφωνητικό ή συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο της ένωσης, από το οποίο να 
προκύπτει:  

α) ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης και ο αναπληρωτής του,  

β) το ποσοστό συµµετοχής που αναλαµβάνει κάθε µέλος στην ένωση στο σύνολο της προσφοράς και  

γ) να δηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις της ένωσης, και µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

                                                                                                                                                                                                     
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 

 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την 

έδρα του στην ημεδαπή, 

 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 

 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή 

ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
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Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8.1, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκοµίζει:  

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση και  

β) ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προσκοµίζεται έγγραφο (συµφωνητικό ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάµει του οποίου αµφότεροι, διαγωνιζόµενος οικονοµικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
µεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόµενο της 
χρηµατοοικονοµικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελµατικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι 
στη διάθεση του διαγωνιζόµενου για την εκτέλεση της Σύµβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 
είναι λεπτοµερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριµένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιµοι για την εκτέλεση της σύµβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιµοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύµβασης. Ο τρίτος θα δεσµεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόµενο 
τους συγκεκριµένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύµβασης και ο διαγωνιζόµενος ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύµβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηµατοοικονοµική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται 
από κοινού µε τον διαγωνιζόµενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύµβασης 

Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τµήµα/τα της σύµβασης υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της 
σύµβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8.2, προσκοµίζει: 

α) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας και 

β) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος µε αναφορά του τµήµατος της σύµβασης το οποίο 
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των 
υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση του συγκεκριµένου τµήµατος της σύµβασης. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
(άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής (άρθρο 86 παρ 2 του 
4412/2016), η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης προσφοράς. 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Το περιεχόµενο των Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογηθεί µε την χρήση των ακόλουθων κριτηρίων: 

1. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του Έργου: 10% 
2. Σχήµα υλοποίησης του Έργου: 20% 
3. Εµπειρία σε ανάλογα Έργα: 30% 
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4. Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου: 40% 
 
Βαθµολόγηση και κατάταξη  των προσφορών: 
 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των βαθµολογιών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων. 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα. Η συνολική βαθµολογία για κάθε επιµέρους 
κριτήριο κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 
 

• καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης (υποχρεωτικές). 

• αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

 
Η συνολική βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 
δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3, 4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, 
ενώ αν είναι 5, 6,7, 8, 9 προς τα πάνω. 
 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των επιµέρους κριτηρίων της. 
 
Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΑΒΤΠ).  
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον 
τύπο: 
ΑΒΤΠ 
ΤΒΤΠ=---------------- 100 
ΑΒΤΠΜΑΧ 
όπου ΑΒΤΠΜΑΧ = η απόλυτη βαθµολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου.  
 
Κριτήρια που δεν καλύπτουν ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας  Μελέτης, επιφέρουν τηναπόρριψη της προσφοράς. 
 

Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών: 

Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων οικονοµικών φορέων είναι 
σχετική. Για κάθε Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του 
(Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 
ΑΒΟΠΜIN 
ΤΒΟΠ= --------------- 100 
ΑΒΟΠ 
Όπου: 
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• ΑΒΟΠ= Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος και ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του 
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
και  

• ΑΒΟΠΜIN= Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη και ορίζεται το ποσό σε Ευρώ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ του προσφέροντος µε τη χαµηλότερη Οικονοµική 
Προσφορά. 

 
Τελική αξιολόγηση 
 
Η τελική αξιολόγηση περιλαµβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 
συµφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο, θα εξαχθεί ο Βαθµός Προσφοράς (ΒΠ) κάθε Προσφέροντος 
οικονοµικού φορέαµε τονακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 
 
ΒΠ = (ΤΒΟΠ x 20%) + (ΤΒΤΠ x 80%) 
 
Με βάση τον Βαθµό Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά 
του βαθµού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε τον µεγαλύτερο ΒΠ. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα I, II και 
ΙII της ∆ιακήρυξης. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο.  

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης ∆ηµάρχου στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
 
Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται επί αποδείξει: 

� Είτε ιδιοχείρως, µε κατάθεσή τους στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο του άρθρου 221 του Ν. 
4412/2016, ήτοι την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, στη ∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου 
Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) κατά την ηµέρα και ώρα που θα 
ορισθεί από την απόφαση ∆ηµάρχου. 

� Είτε µε ταχυδροµική αποστολή µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά (Courier) στη 
∆/νση Προµηθειών του ∆ήµου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα, 1ος όροφος) 
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� Είτε µε κατάθεσή τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Αθηναίων (Λιοσίων 22, Αθήνα, 
2ος όροφος). 
 

α) Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής µε συστηµένη επιστολή, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί, το αργότερο µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα του διαγωνισµού. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο 
των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.  

β) Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται στην 
παράγραφο 1.5 και την παρούσα.  
 
γ) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων.  

δ) Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της 
λήξης δε γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. (άρθρο 96 παρ.4 Ν.4412/16) 

ε) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

Στην περίπτωση που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στον Ν.2690/1999 είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους, και η 
οποία φέρει βεβαίωση του γνησίου υπογραφής. 
 
2.4.2.2 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 
β) η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής, 
γ) ο τίτλος της προκήρυξης σύµβασης, 
δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16) ο οποίος θα περιλαµβάνει: 
i) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά», ο οποίος πρέπει, να περιέχει τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της 
παρούσης έγγραφα.  
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις 
ίδιες ενδείξεις.  
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ii)  Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος πρέπει να 
περιέχει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. 
 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της 
παραγράφου 2.4.2.2. 

Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
∆ιευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών της προσφοράς 

i. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. 
Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (µε Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες που 
έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύµβαση νοµικής συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύµβαση περί απαλλαγής από την 
επικύρωση ορισµένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). 
Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόµοιας διατύπωσης δηµόσια 
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους µέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισµένων δηµοσίων 
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό µητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά 
µε το γεγονός αυτό δηµόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 
κράτους µέλους της ιθαγένειάς του. 

ii.  Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii.  Η προσκόµιση των εγγυήσεων συµµετοχής πραγµατοποιείται είτε µε κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε µε την αποστολή του 
ταχυδροµικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόµισης φέρει ο 
οικονοµικός φορέας. Το εµπρόθεσµο αποδεικνύεται µε την επίκληση του αριθµού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόµιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν:  

I. Τo Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην περ.α της 
παρ. 2.2.9.1 της παρούσας και την τυχόν συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση µε την οποία ο 
οικονοµικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει µε το ΕΕΕΣ, 
σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 79 του ω. 4412/2016. 
 

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ, το οποίο θα είναι αναρτηµένο, σε 
µορφή αρχείου τύπου PDF, στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου Αθηναίων www.cityofathens.gr, 
στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ → ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
 
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση/κοινοπραξίας. 
 

II.   Εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2.1.4 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 
 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής συµπληρώνεται σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση.  

 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙΙ της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς 
οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, 
µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα14 
15.  

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν16. 

 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών 

                                                           
14

 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4605/2019. 
15

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων υπηρεσιών   

βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 

υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
16

 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), µε βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο συγκεκριµένα µε βάση 
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονοµική προσφορά, συµπληρώνοντας 
στο αντίστοιχο «Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) που επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο 
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται.  
 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα,  
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη του άρθρου 102 του 

Ν. 4412/2016 και  

γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτηµα ΙII της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 
εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται ως µη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήµατος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονοµικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των 
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε 
οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της 
σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή 
δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.3.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.3.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.3.4. (Περιεχόµενο Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνικής Προσφοράς), 2.3.5. (Περιεχόµενο Φακέλου «Οικονοµικής Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονοµικών προσφορών), 2.3.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών) και 3.2. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασµένες πληροφορίες ή τεκµηρίωση, 
συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συµπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.1.2 της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 

Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4. περ. γ) της παρούσας 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων, 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις 
αναφορικά µε την τιµή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του 
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φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε τα αγαθά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 88 του 
ν.4412/2016 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαµηλή διότι δε συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα µε την υποβολή ή 
τη συµπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα άρθρα 102 και 103 
του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκοµίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, εφεξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016,ακολούθωντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια: 

1. Αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, τους (υπο)φακέλους των «∆ικαιολογητικών 
Συµµετοχής» και της «Τεχνικής Προσφοράς». 

2.  Η αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» θα διενεργηθεί σε ηµεροµηνία 
και σε ώρα που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 
 

Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης (άρθρο 117 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιµα 
µόνο στα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και την Αναθέτουσα Αρχή17. 

 
� Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών (άρθρο 102 ν.4412/2016 
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   Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, 
τηρώντας τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή 

υποψήφιους οικονοµικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκµηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν 
λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συµπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκµηρίωση, εντός προθεσµίας όχι µικρότερης των δέκα 
(10) ηµερών και όχι µεγαλύτερης των είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συµπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονοµικού φορέα και ότι αφορά σε 

στοιχεία ή δεδοµένα, των οποίων είναι αντικειµενικά εξακριβώσιµος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε 
σχέση µε το πέρας της καταληκτικής προθεσµίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ 
αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα 

αντικειµενικώς εξακριβώσιµα.18 
 

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για τη διόρθωση ή συµπλήρωση επιµέρους σηµείων των στοιχείων που 
περιλαµβάνονται σε ένα φάκελο υποψηφιότητας, αρκεί να µην τροποποιείται η προσφορά του 
οικονοµικού φορέα µε τέτοιο τρόπο ώστε να του δίνεται αθέµιτο πλεονέκτηµα έναντι των λοιπών 
συµµετεχόντων στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης.19 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών, σε κλειστή συνεδρίαση, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εξετάζει αρχικά την προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόµισης, είτε της εγγύησης 
συµµετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συµµετοχής, µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύµβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών 
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 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ. και Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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 Πρβλ. Έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνονται σύµφωνα µε το Παράρτηµα III της παρούσας. 

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής, των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθµολόγησης των αποδεκτών 
τεχνικών προσφορών µε βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της 
παρούσας.  
 
Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Μετά την έκδοση και κοινοποίηση 
της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 
 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων 
που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 
δ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά 
κατάταξης, µε βάση τη συνολική βαθµολογία τους, καθώς και η αιτιολογηµένη εισήγησή της για την 
αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
το χαµηλό επίπεδο της τιµής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως µη 
κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική 
βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια βαθµολογία τεχνικής προσφοράς20 η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των 
οικονοµικών φορέων 

                                                           
20 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 
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Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου 
και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τον πρώτο σε 
κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 
3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωµατώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης21. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, τα αποτελέσµατα όλων των 
σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 
Οικονοµικής Προσφοράς, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται µετά το πέρας και του 
τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική έγγραφη 
πρόσκληση στον «προσωρινό ανάδοχο» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, και τον καλεί 
να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκοµίζονται από τον οικονοµικό φορέα («προσωρινό 
ανάδοχο») σε σφραγισµένο φάκελο µε διαβιβαστικό στην αναθέτουσα αρχή Γενικό Πρωτόκολλο 
∆ήµου Αθηναίων, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, 08:00 – 15:00),ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην 
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών.  

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκοµίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συµπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις µε την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτηµα, προς την αναθέτουσα αρχή, για 
παράταση της ως άνω προθεσµίας, συνοδευόµενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης 
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την 
προθεσµία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος µπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της 
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   Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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αρχικής προθεσµίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσµίας για την 
προσκόµιση ελλειπόντων ή τη συµπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται 
αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.22 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισµού) ή η πλήρωση µιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά τη δήλωση και 
µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής του23. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι: α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση 
δικαιολογητικών σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του 
στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση 
της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

                                                           
22 Πρβ. ομοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

23 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4782/2021. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της 

εισήγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
ενσωµατώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 
προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών τους. 

 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ. επί αποδείξει, σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που έλαβαν µέρος 
στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 
72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, 
µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου,. 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαµβάνουν 
γνώση των οικονοµικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, µε ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της 
απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

 
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονοµικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 

άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 2 του άρθρου 127. 

 
Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούµενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 

στην τεθείσα προθεσµία, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και 
ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µε βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναζητήσει αποζηµίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.24 

                                                           
24 Άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 
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Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός χρονικού διαστήµατος εξήντα (60) ηµερών από την οριστικοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης, µε την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δηµόσιου συµφέροντος ή 
αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συµφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συµµετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζηµίωση 
ιδίως δυνάµει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.25 

 

3.4 Ενστάσεις - ∆ικαστική Προστασία 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσµία που 
εκτείνεται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
στο ΚΗΜ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισµό 
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης, η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσµιών τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας 
της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή µερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
Η προθεσµία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης. Κατά 
τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούµενης παραγράφου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, 
κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων του 
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καµία άλλη τυχόν προβλεπόµενη 
από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νοµιµότητας. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, µετά 
από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να 

                                                           
25 Άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν. 4782/2021. 





 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σελίδα 52 
 

 

αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που 
εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 
είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην 
περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύµβασης. 

Επίσης µπορεί να µαταιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν µπορεί να θεραπεύσει το σφάλµα ή την παράλειψη σύµφωνα µε την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω 
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά 
κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 
97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, 
όπως ιδίως, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα τοις 
εκατό (4%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή του συµφωνητικού.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα είναι µεγαλύτερος κατά 
εξήντα (60) ηµέρες από το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται 
το συµφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε το φορέα που τις έχει εκδώσει προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά της. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό 
και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που 
περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση:  
Α. καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 
Β. καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και 

κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 
Γ. επιστρέφεται στο σύνολό της, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

συνόλου της προµήθειας της σύµβασης, ή στην περίπτωση της τµηµατικής παράδοσης 
αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των 
υλικών - εξαρτηµάτων που παραλήφθηκε οριστικά, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. 

∆. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, 
κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.4 της παρούσας, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής γίνεται µετά από την 
αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τµήµατος της 
υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσµευσή της απαιτείται προηγούµενη 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
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παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά 
από την αντιµετώπιση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.  

 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης-Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύµβασης 
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύµβασης δεν ενήργησε αθέµιτα, παράνοµα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να µην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύµβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αµελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγµή που λάβει γνώση, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόµη και ενδεχόµενη) σύγκρουσης συµφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονοµικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συµφερόντων, συµπεριλαµβανοµένων και 
αντικρουόµενων επαγγελµατικών συµφερόντων) µεταξύ των νοµίµων ή εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 
σύµβασης (π.χ. µε σύµβαση υπεργολαβίας) και µελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που 
εµπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης ή/και µπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 
οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης26 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 
για όλα τα µέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιµοποιεί. Στο συµφωνητικό 
θα περιλαµβάνεται σχετική δεσµευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων 
του.  

 
Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύµβασης 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  
α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολό τους. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  

                                                           
26

 Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 
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γ) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, 
αποδεσµεύθηκαν η σχετική εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τα προβλεπόµενα από την παρούσα 
διακήρυξη. 

4.4 Τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. 

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για ένα 
από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί να µην καταγγείλει τη σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί 
σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγµένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
δέσµευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
5.1.1. Τρόπος πληρωµής 
 

Η πληρωµή της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 200 
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 του Ν. 4782/2021. Τα πληρωτέα ποσά θα 
αναπροσαρµοστούν ανάλογα, σύµφωνα µε την έκπτωση που θα δώσει ο Ανάδοχος. 
Η διαδικασία πληρωµής θα γίνει µε µια πιστοποίηση (ένα ένταλµα και ένα τιµολόγιο) που θα εκδοθεί 
από τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου συνοδευόµενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, 
σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 102, παρ. 5 του Ν. 
4782/2021 (βεβαίωση καλής και εµπρόθεσµης εκτέλεσης των εργασιών, νόµιµο παραστατικό και 
δικαιολογητικά του Αναδόχου, άλλο που δύναται να απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κλπ.) 
Η αµοιβή δεν υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε  λόγο και αιτία και παραµένει 
σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από αυτήν του τιµολογίου ή άλλου 
ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 
στις εµπορικές συναλλαγές), καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον ανάδοχο. 

5.1.2 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδόχου 
Στις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωµή του τιµήµατος απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα 
εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος που αφορά η πληρωµή ή του συνόλου του 
συµβατικού αντικειµένου. 
β) Τιµολόγιο του αναδόχου, 
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενηµερότητας και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
δ)τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Παραρτήµατος III Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
 
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην 
κείµενη νοµοθεσία. 

5.1.3  Κρατήσεις 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες 
κρατήσεις:  
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α) Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισµού και Οικονοµικών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη 
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου (σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016). 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). 
Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. (ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος 
Β')). 

δ) Έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της παρούσης. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης θα 
προσκοµίζεται από τον ανάδοχο το αποδεικτικό πληρωµής του κόστους δηµοσιευτικών εξόδων από 
τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών ( 3ος όροφος, Τµήµα Λογιστηρίου). 

ε) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

στ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 
167/23.07.2013 τεύχος Α΄). 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές Ρήτρες 
5.2.1. Ο Ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  
α) Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση, µε την επιφύλαξη αντικειµενικών λόγων ανωτέρας βίας, τότε κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία 
του άρθρου 103 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και 
δεν συµµορφωθεί µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση 
ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 
αντικατάστασή τους µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα 
µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύµβασης παροχής υπηρεσίας και την 
παράγραφο 6.2 της παρούσας, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου. 
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Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύµβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειµένου να συµµορφωθεί, µέσα σε 
προθεσµία 15 ηµερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσµία, που τεθεί µε την 
ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου µπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισµός του από το 
σύνολο των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα 
από δηµόσιες συµβάσεις.27 

 5.2.2 Ποινικές Ρήτρες 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 
επιβάλλονται και για πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. 
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 
παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής 
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 Η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ. 
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της περίπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός 
αν αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης  
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες), 6.2. (∆ιάρκεια 
σύµβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρµογή των 
συµβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 
εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο 
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221  ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από 
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί 
η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο 
αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4  ∆ικαστική επίλυση διαφορών 
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201628. Πριν από την άσκηση της 
προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά 
η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύµβασης είναι κοινοπραξία, η 
προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα µέλη της. ∆εν απαιτείται η τήρηση 
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόµενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν 
σωρεύεται αίτηµα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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  Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης  

 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών, η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο για όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του αναδόχου, τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της 
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης 
ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες 
και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

6.2  ∆ιάρκεια σύµβασης  

6.2.1 ∆ιάρκεια σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του 
υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 
66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθµιση ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης». 
 
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες. Για τα επιµέρους στάδια 
παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες ως εξής: 

 

Στάδιο 
υλοποίησης 

Παραδοτέο Χρόνος παράδοσης 

Στάδιο 1 Έκθεση µε καταγραφή των βηµάτων κατάρτισης των 
ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το 
Π∆ 54/2018. 

 

Ένας (1) µήνας µετά τη διενέργεια 
εναρκτήριας συνάντησης του αναδόχου 
µε τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. 
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Στάδιο 2 Μετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις 
λογιστικές αρχές και κανόνες που προβλέπονται από το 
Π∆ 54/2018.  

 

Τέσσερις (4) µήνες µετά την έγκριση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου 
Αθηναίων της χρήσης 2020. 

 

6.2.2 Παράταση διάρκειας σύµβασης 

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται έπειτα από αιτιολογηµένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 
του ποινικές ρήτρες. 
 
6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δηµόσιων συµβάσεων. 
Κατά παρέκκλιση από τα αναφερόµενα, στο πρώτο εδάφιο, για την παραλαβή συµβάσεων υπηρεσιών 
µε εκτιµώµενη αξία ίση ή µικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118, περί απευθείας ανάθεσης, 
δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και η παραλαβή γίνεται µε βεβαίωση, που 
εκδίδεται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της 
υπηρεσίας, που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό µε την απόφαση ανάθεσης.  
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή 
παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του 
αποφαινοµένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των 
παρεχοµένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω 
εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και 
γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
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παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου 
αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την επιφύλαξη 
των οριζοµένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε 
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος 
και τα µέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται 
υπόψη. 

6.4. Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου 
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι, σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  

Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας 
της σύµβασης, ο δε ανάδοχος των υπηρεσιών υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα στην 
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.  

6.5  Εφαρµοστέο δίκαιο 
 
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ αφορµής της , η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 
καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυση τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
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συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Αναστάσιος Χουλιαράς Καλλιόπη Πάλλη ∆ηµήτριος Π. Αυγερινός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

Το αντικείµενο της υπηρεσίας αφορά
προσαρµογή των Οικονοµικών Καταστάσεων
31/12/2020, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
έναρξης της εφαρµογής του Λογιστικού

 Εισαγωγή  
  Στις 13 Ιουνίου 2018, δηµοσιεύθηκε
Γενικής Κυβέρνησης. Καθορίζεται το
Κυβέρνησης, όπως αυτές καθορίζονται
µεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ.Α.. Καλύπτει
γενικής κυβέρνησης και παρουσιάζει
λογιστικά βάσει της αρχής (παραδοχής
βασισµένων στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού

Το Π∆ 54/2018, προβλέπει: 

- Κοινό λογιστικό σχέδιο το οποίο
λειτουργική ταξινόµηση. 

- Οικονοµική ταξινόµηση, η οποία
επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών
Χρηµατοοικονοµικής Στατιστικής
των χρηµατοοικονοµικών αναφορών

. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7
Κ.Α.:6142.072, Φ-10 
CPV:79311400-1:Υπηρεσίες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

υπηρεσίας αφορά στην Παροχή Υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου Αθηναίων, για την χρήση

τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 «Ορισµός του περιεχοµένου
του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης». 

δηµοσιεύθηκε  το Π∆ 54/2018, το οποίο αφορά το λογιστικό
Καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο που διέπει τις Οντότητες

αυτές καθορίζονται από το µητρώο της Ελληνικής Στατιστι
οι Ο Τ Α.. Καλύπτει συνολικά και µε συνεπή τρόπο όλους

και παρουσιάζει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που αποτυπώνονται
αρχής παραδοχής) του δεδουλευµένου, µε σκοπό την παροχή

πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA). 

σχέδιο το οποίο εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστο την οικονοµική

όµηση η οποία να αντανακλά τη φύση των λογαριασµών
και συγκέντρωσης των πληροφοριών. Η ανάλυση ακολουθεί

Συστήµατος Λογαριασµών (ESA), και συµπληρωµατικά
στικής Κυβερνήσεων (GFS) και αποτελεί τη βάση

χρηµατοοικονοµικών αναφορών. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.375,50€ µε ΦΠΑ 

Υπηρεσίες Οικονοµικών Ερευνών  

ανάδοχο σχετικά µε την 
για την χρήση που λήγει στις 
του περιεχοµένου και του χρόνου 

 

αφορά το λογιστικό πλαίσιο της 
τις Οντότητες της  Γενικής 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) 
τρόπο όλους τους υποτοµείς της 

πληροφορίες που αποτυπώνονται 
σκοπό την παροχή στοιχείων 

).  

την οικονοµική, διοικητική και 

λογαριασµών και το απαιτούµενο 
ανάλυση ακολουθεί τα πρότυπα του 
συµπληρωµατικά του συστήµατος 
αποτελεί τη βάση σύνταξης όλων 
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- Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, την κατάσταση 
αποτελεσµάτων, τον πίνακα µεταβολών καθαρής θέσης, τις ταµειακές ροές και το προσάρτηµα. 
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούνται βασίζονται στα IPSAS 

- ∆ηµοσιονοµική αναφορά που βασίζεται στην µεθοδολογία ESA και παρουσιάζει το 
πλεόνασµα/έλλειµµα της περιόδου και την καθαρή χρηµατοδότηση της περιόδου. 

- Λογιστική παρακολούθηση προϋπολογισµού ο οποίος θα καταγράφει όλα τα στάδια εκτέλεσης 
των εσόδων και των εξόδων. 

Με βάση το Π∆ 54/2018 θα πρέπει να καταρτιστούν τέσσερις χρηµατοοικονοµικές αναφορές: 

i. ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές της κεντρικής κυβέρνησης,  

ii.  ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

iii.  ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

iv. ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές της γενικής κυβέρνησης. 

Θα πρέπει οι ενοποιούµενες µονάδες να χρησιµοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές. 

H εφαρµογή του είναι υποχρεωτική (µε εξαιρέσεις) για την Κεντρική ∆ιοίκηση από τις 1/1/2019. Για 
τις λοιπές  Οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, η εφαρµογή του Π∆ 54 γίνεται υποχρεωτική από 
1/1/2023. 

Παρούσα κατάσταση σχετικά µε την παροχή χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στον ∆ήµο Αθηναίων. 

 Ο ∆ήµος Αθηναίων εφαρµόζει το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του Π.∆. 315/1999 «Περί ορισµού 
του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθµού)» λογιστικό πλαίσιο, που αφοράτους ΟΤΑ, τα δηµοτικά 
ιδρύµατα, τις κοινωφελείς επιχειρήσεις καθώς και τα ΝΠ∆∆ . Το Κλαδικό αυτό λογιστικό σχέδιο είχε 
βασιστεί, στην περίοδο δηµιουργίας του στις προβλέψεις του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 
(Ε.Γ.Λ.Σ.), το οποίο εφαρµοζόταν στις ιδιωτικές εταιρείες και δεν επηρεάστηκε από την κατάργηση 
του τελευταίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) µε την εφαρµογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014). 

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι: 

- Το Π∆ 315/1999 που εφαρµόζει ο ∆ήµος Αθηναίων δεν έχει προσαρµοστεί στις σύγχρονες 
εξελίξεις της Λογιστικής Επιστήµης 

- Παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές και αποκλίσεις τόσο από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του 
∆ηµοσίου Τοµέα όσο και µε το Π∆ 54/2018. Ενδεικτικά αναφέρεται: 

o Η χρήση στο Π∆ 54/2018, διαφορετικής κωδικοποίησης των λογαριασµών σε σχέση µε το 
Π∆ 315/1999. Η κωδικοποίηση που προβλέπεται από το Π∆ 54/2018 είναι συµβατή µε τα 
ESA καθώς και την κωδικοποίηση που χρησιµοποιείται από το ΓΛΚ. 

o Η υποχρέωση, σύµφωνα µε το Π∆ 54/2018 κατάρτισης και παρουσίασης προσθέτων 
χρηµατοοικονοµικών αναφορών, που δεν προβλέπονταν µέχρι σήµερα όπως ενδεικτικά η 
«Κατάσταση δηµοσιονοµικής αναφοράς» και η «Κατάσταση προϋπολογισµού/απολογισµού 
και σύγκρισης του απολογισµού µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις». 
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o Η χρήση στο Π∆ 54/2018 διαφορετικών µεθόδων αποτίµησης συγκεκριµένων κονδυλίων 
του ενεργητικού και παθητικού 

o Η ύπαρξη στο Π∆ 54/2018 αυξηµένων υποχρεώσεων για παροχή γνωστοποιήσεων. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση καθίσταται εµφανές ότι η διαδικασία µετάβασης του ∆ήµου Αθηναίων 
στο νέο Λογιστικό Πλαίσιο που προβλέπεται από το Π∆ 54/2018, είναι µια ιδιαίτερα σύνθετη 
διαδικασία που απαιτεί προσεκτική µελέτη και σχεδιασµό για την αποτελεσµατική εφαρµογή του. 

Αντικείµενο της Υπηρεσίας: είναι η συστηµατική καταγραφή των αποκλίσεων µεταξύ της 
υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε την κατάρτιση και παρουσίαση της χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης του ∆ήµου και των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται από το Π∆ 54/2018 και η 
µετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων για τη χρήση  που λήγει 31.12.2020, µε βάση 
τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018.  

  Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης  της παρούσας υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε δηµόσιο, ανοικτό 
διαγωνισµό και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης 
προσφοράς. 
 
Η χρηµατοδότηση της  συγκεκριµένης Υπηρεσίας, θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισµός του 
∆ήµου, στον Κ.Α.6142.072, Φ 10, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών «Παροχή υπηρεσιών, εκπόνηση 
µελέτης  για την εφαρµογή του Π.∆. 54/2018 ορισµός του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της 
εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στον ∆ήµο Αθηναίων. 
Συνολικός προϋπολογισµός της  Μελέτης :74.375,50€ µε ΦΠΑ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

CPV:79311400

Α/Α 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ
∆ΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 
 

 

 

            Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ           ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.:6142.072, Φ10.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

:79311400-1 (Υπηρεσίες οικονοµικών ερευνών) 
 

 
ΜΟΝΑ∆Α 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

€

∆. 54/2018 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ 

Ανθρωποώρες 1646 36,44

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΟ

 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                     Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
 
 

ΝΤΟΒΑΣ           ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ                                 ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Ν∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Σελίδα 68 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.375,50 € µε ΦΠΑ 

 

ερευνών)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ  

€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

€ 

36,44 59.980,24 

Φ.Π.Α. 24% 14.395,26 

ΣΥΝΟΛΟ: 74.375,50 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΣΤΡΑΣ 





 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΘΥΘΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων
ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Αντικείµενο της συγκεκριµένης παροχής
αποκλίσεων µεταξύ της υφιστάµενης
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
Π∆ 54/2018 και η µετατροπή των ατοµικών
τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018. Συγκεκριµένα

Στάδιο 1 

Κατάρτιση έκθεσης όπου θα δίνεται
αυτής της µετάβασης στο νέο λογιστικό

• Καταγραφή της οικονοµικής

• Σύγκριση του υπάρχοντος λογιστικού
του νέου λογιστικού πλαισίου

• Εξέταση των υπαρχόντων χρηµατοοικονοµικών
ο ∆ήµος Αθηναίων µε βάση
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ
ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:7
Κ.Α.:6142.072 , Φ10. 
CPV: 79311400-1:Υπηρεσίες
Ερευνών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείµενο της υπηρεσίας 

υποχρεώσεων αφορά την υπηρεσία: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Π∆ 54/2018 ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας, είναι η συστηµατική καταγραφή

υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε την κατάρτιση και παρουσίαση
πληροφόρησης του ∆ήµου και των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται

µετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης
Συγκεκριµένα: 

όπου θα δίνεται ένα περίγραµµα τωναναγκαίωνενεργειών για
στο νέο λογιστικό πλαίσιο. Θέµατα που θα περιλαµβάνει είναι

οικονοµικής και διοικητικής ταξινόµησης του ∆ήµου 

υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου (βάσει Π∆ 315/1999) µε
λογιστικού πλαισίου (βάσει Π∆ 54/2018) 

υπαρχόντων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που υποχρεούται
Αθηναίων µε βάση το Π∆ 318/1999 µε σκοπό την σύγκριση

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που απαιτούνται µε βάση το Π.∆. 54/2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Σελίδα 69 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:77,375,50€ µε ΦΠΑ 

Υπηρεσίες Οικονοµικών 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2020». 
συστηµατική καταγραφή των 

κατάρτιση και παρουσίαση της 
υποχρεώσεων που δηµιουργούνται από το 
Καταστάσεων της χρήσης 2020 µε βάση 

τωναναγκαίωνενεργειών για την υλοποίηση 
περιλαµβάνει είναι: 

 315/1999) µε το λογιστικό σχέδιο 

καταστάσεων που υποχρεούται να δηµοσιεύει 
σκοπό την σύγκριση τους µε τις 
το Π ∆. 54/2018. 
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• Εξέταση του λογιστικού και µηχανογραφικού συστήµατος σχετικά µε δυνατότητα 
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του Π.∆. 54/2018 σε ότι αφορά τις Χρηµατοοικονοµικές 
αναφορές και Καταστάσεις. 

Στάδιο 2 

Μετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις λογιστικές 
αρχές και κανόνες που προβλέπονται στο Π∆ 54/2018. 

Με βάση την έκθεση που θα καταρτιστεί στο Στάδιο 1 θα υλοποιηθεί η µετάβαση στο νέο λογιστικό 
πλαίσιο των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.  

Οφέλη για τον ∆ήµο Αθηναίων από την προσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
2020 σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 

Τα οφέλη για τον ∆ήµο Αθηναίων, αφορούν : 

- Την καταγραφή µε συστηµατικό τρόπο των υποχρεώσεων που έχει ο ∆ήµος Αθηναίων µε βάση 
το Π.∆. 54/2018. 

- Την συγκέντρωση και παράθεση των διαφορών ανάµεσα στο υφιστάµενο λογιστικό πλαίσιο και 
το σε αυτό που προβλέπεται από το Π.∆. 54/2018 

- Την καταγραφή των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου να ενταχθεί ο ∆ήµος στο 
νέο λογιστικό πλαίσιο. 

- Την εφαρµογή των προβλέψεων του Π∆ 54/2018 στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήση που 
λήγει την 31/12/2020. 

- Την διασφάλιση ότι ο ∆ήµος, σε συνδυασµό µε τις επόµενες ενέργειες που θα πρέπει να 
προγραµµατιστούν, θα είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Νόµο για 
την πρώτη δηµοσίευση των Οικονοµικών του Καταστάσεων την 1/1/2023. 

Η χρηµατοδότηση της  συγκεκριµένης  υπηρεσίας, θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισµό του 
∆ήµου   

στον Κ.Α 6142.072, Φ10.  
Συνολικός προϋπολογισµός : 74.375,50€ µε ΦΠΑ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 – Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει πίνακα κριτηρίων 
αξιολόγησης προσφοράς. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των άρθρων του 
προϋπολογισµού, καθώς έτσι διασφαλίζεται η ενιαία και έντεχνη εκτέλεση του συνόλου των 
υπηρεσιών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
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-  Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
-  Το N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
- Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», 
όπως ισχύει. 
-  Το  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας –Ενίσχυση της Συµµετοχής – Βελτίωση της 
οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]» 
- Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.21) «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του 
ρυθµιστικού πλαισίου των δηµοσιών συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών και υπηρεσιών.» 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Συµβατικά Τεύχη 
 Τα συµβατικά στοιχεία του διαγωνισµού είναι: 
- Η ∆ιακήρυξη 
- Η Τεχνική Έκθεση 
- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Η Τεχνική Περιγραφή 
- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5: Εγγυητικές Επιστολές 

 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 4 % επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. 

Προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής συµµετοχής 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού εκτός 
Φ.Π.Α, ποσού 1.200,00€. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6: Ποιοτικά κριτήρια Επιλογής 
 

6.1. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 
να είναι εγγεγραµµένοι στοοικείο επαγγελµατικό µητρώο και να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε 
το αντικείµενο των συγκεκριµένων εργασιών.   
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν 4782/2021.Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων 
σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι 
εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριοικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στον Ν. 
4412/2016όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν 4782/2021.  
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Οι Οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν και να καταθέσουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραµµένοι 
στο ∆ηµόσιο Μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ή του σώµατος 
Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 
 
6.2. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται: 
 
6.2.1. ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και δοµή 
(απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) καθώς και τα κατάλληλα µέσα για τη 
δυνατότητα παραγωγής της ζητούµενης υπηρεσίας και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις 
αυτής.. 
 
6.2.2. ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει σχετική γνώση και εµπειρία στους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α’ κ  Β’ Βαθµού) που να αποδεικνύεται από την 
υλοποίηση κατά τα προηγούµενα χρόνια συναφών συµβάσεων κατάλληλου µεγέθους σε ΟΤΑ. 
Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπειτην τελευταία 3ετία (2018, 2019, 2020), να έχει 
ολοκληρώσει: 

- Τέσσερα (4) τουλάχιστον έργα µε αντικείµενο τον έλεγχο Οικονοµικών Καταστάσεων ΟΤΑ 
ή ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων.  

- Τρία(3) τουλάχιστον έργα µε αντικείµενο την κοστολόγηση/αναλυτική Λογιστική, ΟΤΑ ή 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 

- Τρία (3) τουλάχιστον έργα µε αντικείµενο την κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών αναφορών 
και παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων ΟΤΑ µε την µέθοδο GFS (Government Finance 
Statistics) προς ∆ιεθνείς Οίκους Αξιολόγησης) 

Οι ως άνω συµβάσεις, θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί σε ΟΤΑ µε κύκλο εργασιών άνω των € 50 εκ. ή 
σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις µε κύκλο εργασιών άνω των € 3 εκ.   
 Συµβάσεις  που έχουν εκτελεστεί στον ίδιο ΟΤΑ ή ∆ηµοτική Επιχείρηση και σε διαφορετικές 
χρονικές περιόδους θεωρούνται ως  διακριτά έργα. 

Η υλοποίηση των κυριότερων συναφών υπηρεσιών, από τον υποψήφιο, θα πρέπει να 
αποδεικνύεται µε τα ακόλουθα πιστοποιητικά / έγγραφα: 
• Εάν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, θα προσκοµιστούν έγγραφα 
ή πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή (π.χ. Σύµβαση και 
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών). 
• Εάν οι παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς θα προσκοµιστούν αντίγραφα ιδιωτικών 
συµφωνητικών (εφόσον υπάρχουν) και βεβαιώσεις των εταιριών για την εκτέλεση των έργων. 
 
 6.2.3. ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση και το 
προσωπικό,τόσο σε πλήθος όσο και σε δεξιότητες, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις 
της υπό ανάθεση σύµβασης. 
 
 6.2.4. Επαγγελµατική Εµπειρία: 
Ο επικεφαλής της οµάδας έργου πρέπει: 

• να κατέχει τον τίτλο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 
• να έχει τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία ως ΟΕΛ άνω των 10 ετών, 
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• να έχει τεκµηριωµένη επαγγελµατική εµπειρία στον έλεγχο ∆ηµόσιων Οργανισµών και 
Επιχειρήσεων,  

Τα µέλη της οµάδας έργου πρέπει: 
• να είναι Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος 

ήσχολής ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής 
ήαναγνωρισµένου αντίστοιχου του εξωτερικού. 

• να διαθέτουν αποδεδειγµένη, πολυετή και υψηλής στάθµης επαγγελµατική εµπειρία σε έργα 
παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και µετατροπής Οικονοµικών Καταστάσεων 
συµπεριλαµβανοµένων Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθµού ή ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων. 

• Κατ’ ελάχιστο ένα  µέλος της Οµάδας να είναι πιστοποιηµένος από διεθνή Οργανισµό σε 
International Public Sector Accounting Standarnds. 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, να καταθέσει περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των 
στελεχών που θα εµπλακούν στο Έργο (Οµάδα Έργου), µε αναλυτικά βιογραφικά του κάθε µέλους 
της Οµάδας , στα οποία θα πρέπει να αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελµατική ενασχόληση, οι 
εξειδικευµένες γνώσεις και η τεκµηριωµένη εµπειρία στο  αντικείµενο της παρούσας υπηρεσίας. 
Για την τεκµηρίωση της εµπειρίας στην υλοποίηση συναφών υπηρεσιών, θα προσκοµιστούν 

σχετικά πιστοποιητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, σχετικές συµβάσεις ή τιµολόγια ή αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών). 
∆εν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου, καθώς και µελών της οµάδας έργου 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας Έργου. Επιτρέπεται µόνο κατ’ εξαίρεση, είτε για 
λόγους ανωτέρας βίας, είτε µετά από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο αντικαταστάτης πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον ίση εµπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου µε τον 
αντικαθιστάµενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύµβασης. 
Ο προσφέρων οικονοµικός Φορέας, πρέπει να υποβάλει συµπληρωµένο τον Πίνακα που ακολουθεί 

και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη 
της Οµάδας Έργου και των εξειδικευµένων συνεργατών/ συµβούλων. 
 

Ονοµατεπώνυµο 
Στελέχους 

Εµπειρία Εκπαίδευση 
Θέση στην Οµάδα 

Έργου 
   Υπεύθυνος έργου 

   
Μέλος Οµάδας Έργου 

   
Μέλος Οµάδας Έργου 

 
όπου: 
• Στη στήλη «Ονοµατεπώνυµο Στελέχους» συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός 

προτεινόµενου στελέχους της οµάδας έργου. 
• Στη στήλη «Εµπειρία» δίνονται συνοπτικά στοιχεία της εµπειρίας σε συναφή έργα, καθενός 

από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας, η οποία στηρίζεται στο βιογραφικό σηµείωµα του 
εκάστοτε στελέχους 

• Στη στήλη εκπαίδευση δίνονται συνοπτικά στοιχεία πτυχίων, µεταπτυχιακών τίτλων κλπ. 





 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σελίδα 74 
 

 

• Στη στήλη «Θέση στην Οµάδα Έργου» συµπληρώνεται µε σαφήνεια ο ρόλος του στελέχους, 
σύµφωνα µε την προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας. 
Όλα τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (χωρίς 
βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), από κάθε ένα µέλος της οµάδας, όπου θα δηλώνεται ότι τα 
στοιχεία που αναφέρονται στα βιογραφικά είναι αληθή και ακριβή. 

6.3. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν µέσο κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία 
τριετία (3), τουλάχιστον στο διπλάσιο του προϋπολογισµού του υπό ανάθεση έργου. 
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των 
τριών (3) οικονοµικών ετών, τότε ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται σε όσα οικονοµικά 
έτη δραστηριοποιείται.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η απαίτηση αυτή µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
τα µέλη αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας 

Ο προσφέρων οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και 27001 που να 
έχουν εκδοθεί από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας. 
 
8: Εκτέλεση Εργασιών – Παρακολούθηση Σύµβασης 
Το περιεχόµενο των Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογηθεί µε την χρήση των ακόλουθων κριτηρίων: 

5. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του Έργου: 10% 
6. Σχήµα υλοποίησης του Έργου: 20% 
7. Εµπειρία σε ανάλογα Έργα: 30% 
8. Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου: 40% 

 
Βαθµολόγηση και κατάταξη  των προσφορών: 
 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των βαθµολογιών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων. 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα. Η συνολική βαθµολογία για κάθε επιµέρους 
κριτήριο κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 
 

• καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης (υποχρεωτικές). 

• αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

 
Η συνολική βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας 
τουκριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 
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δεκαδικάψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3, 4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ 
αν είναι 5, 6,7, 8, 9 προς τα πάνω. 
 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των 
σταθµισµένωνβαθµολογιών όλων των επιµέρους κριτηρίων της. 
 
Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΑΒΤΠ).  
ΟΤελικός (Συνολικός) Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από τον 
τύπο: 
ΑΒΤΠ 
ΤΒΤΠ=---------------- 100 
ΑΒΤΠΜΑΧ 
όπου ΑΒΤΠΜΑΧ = η απόλυτη βαθµολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου.  
 
Κριτήρια που δεν καλύπτουν ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας  Μελέτης, επιφέρουν τηναπόρριψη της προσφοράς. 
 

Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών: 

Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων οικονοµικών φορέων είναι 
σχετική. Για κάθε Προσφέρονταθα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του 
(Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 
ΑΒΟΠΜIN 
ΤΒΟΠ= --------------- 100 
ΑΒΟΠ 
Όπου: 

- ΑΒΟΠ= Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος και ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του 
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
και  

- ΑΒΟΠΜIN= Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη και ορίζεται το ποσό σε Ευρώ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ του προσφέροντος µε τη χαµηλότερη Οικονοµική 
Προσφορά. 

 
Τελική αξιολόγηση 
 
Η τελική αξιολόγηση περιλαµβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 
συµφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο, θα εξαχθεί ο Βαθµός Προσφοράς (ΒΠ) κάθε Προσφέροντος 
οικονοµικού φορέαµε τονακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 
 
ΒΠ = (ΤΒΟΠ x 20%) + (ΤΒΤΠ x 80%) 
 
Με βάση τον Βαθµό Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά 
του βαθµού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε τον µεγαλύτερο ΒΠ. 





 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σελίδα 76 
 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9: Εκτέλεση Εργασιών – Παρακολούθηση Σύµβασης 
Οι εργασίες θα παραληφθούν µετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του συνόλου των 

παραδοτέων, µε την σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
Παραλαβής του ∆ήµου για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
219, 220 221 του Ν.4412/2016. 
  

ΑΡΘΡΟ  10: ∆ιάρκεια σύµβασης, Χρόνος εγγύησης, Λοιποί όροι της σύµβασης 
 Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του 

υπογεγραµµένου από τα συµβαλλόµενα µέρη, συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του 
Ν.4412/2016). 
Η συνολική χρονική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε Πέντε (5) µήνες. Για τα επιµέρους στάδια 
παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες ως εξής: 

 

Στάδιο 
υλοποίησης 

Παραδοτέο Χρόνος παράδοσης 

Στάδιο 1 Έκθεση µε καταγραφή των βηµάτων κατάρτισης 
των ατοµικών ΟικονοµικώνΚαταστάσεων σύµφωνα 
µε το Π∆ 54/2018. 

 

Ένας (1) µήναςµετά την διενέργεια 
εναρκτήριας συνάντησης του αναδόχου µε 
τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες µετά την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Στάδιο 2 Μετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις 
λογιστικές αρχές και κανόνες που προβλέπονται από 
το Π∆ 54/2018.  

 

Τέσσερις (4) µήνες µετά την έγκριση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων του ∆ήµου 
Αθηναίων της χρήσης 2020. 

 

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να 

υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 

να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας 

της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος 

του ποινικές ρήτρες.. 
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Η τιµές του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια της 
εργασίας.  
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µετά την παραλαβή της εργασίας στο σύνολο της και 
µε  την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το ν.4782/21, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή. 
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει τµηµατικά και σύµφωνα µε τις εκτελεσθείσες 
εργασίες – παραδοτέα, από την επιτροπή παραλαβής.. Η πληρωµή θα γίνει µε ένταλµα που θα 
εκδοθεί µετά από την οριστική παραλαβή και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπίστωσε καµία 
κακοτεχνία ως προς την ποιότητά των υπηρεσιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 12: Κρατήσεις 
 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός θα επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες 
κρατήσεις σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.Ο ΦΠΑ σε ποσοστό 24% θα βαρύνει τον ∆ήµο 
Αθηναίων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

CPV

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Αντικείµενο της συγκεκριµένης παροχής
αποκλίσεων µεταξύ της υφιστάµενης
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
Π∆ 54/2018 και η µετατροπή των ατοµικών
τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018. Συγκεκριµένα
υλοποίησης ως εξής: 

Στάδιο 1 

Κατάρτιση έκθεσης όπου θα δίνεται
αυτής της µετάβασης στο νέο λογιστικό

• Καταγραφή της οικονοµικής

• Σύγκριση του υπάρχοντος λογιστικού
του νέου λογιστικού πλαισίου

• Εξέταση των υπαρχόντων χρηµατοοικονοµικών
ο ∆ήµος Αθηναίων µε βάση
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

• Εξέταση του λογιστικού
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις
αναφορές και Καταστάσεις

Στάδιο 2 

. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆
ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟ ∆ΗΜΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κ.Α.:6142.072. Φ10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

CPV:79311400-1 (Υπηρεσίες οικονοµικών ερευνών)  

συγκεκριµένης παροχής υπηρεσιών είναι η συστηµατική καταγραφή
υφιστάµενης κατάστασης σχετικά µε την κατάρτιση και παρουσίαση

πληροφόρησης του ∆ήµου και των υποχρεώσεων που δηµιουργούνται
µετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης

 54/2018. Συγκεκριµένα, ο ∆ήµος θα προχωρήσει σε  δυο

όπου θα δίνεται ένα περίγραµµα των αναγκαίων ενεργειών για
στο νέο λογιστικό πλαίσιο. Θέµατα που θα περιλαµβάνει είναι

οικονοµικής και διοικητικής ταξινόµησης του ∆ήµου 

υπάρχοντος λογιστικού σχεδίου (βάσει Π∆ 315/1999) µε
λογιστικού πλαισίου (βάσει Π∆ 54/2018) 

υπαρχόντων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που υποχρεούται
Αθηναίων µε βάση το Π∆ 318/1999 µε σκοπό την σύγκριση

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που απαιτούνται µε βάση το Π.∆. 54/2018.

λογιστικού και µηχανογραφικού συστήµατος σχετικά
στις απαιτήσεις του Π.∆. 54/2018 σε ότι αφορά τις Χρηµατοοικονοµικές
Καταστάσεις. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
Σελίδα 78 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00€ µε ΦΠΑ 

 

συστηµατική καταγραφή των 
κατάρτιση και παρουσίαση της 

υποχρεώσεων που δηµιουργούνται από το 
Καταστάσεων της χρήσης 2020 µε βάση 
προχωρήσει σε  δυο (2) Στάδια 

ενεργειών για την υλοποίηση 
περιλαµβάνει είναι: 

 315/1999) µε το λογιστικό σχέδιο 

καταστάσεων που υποχρεούται να δηµοσιεύει 
σκοπό την σύγκριση τους µε τις 
το Π ∆. 54/2018. 

συστήµατος σχετικά µε δυνατότητα 
αφορά τις Χρηµατοοικονοµικές 
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Μετατροπή των ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις λογιστικές 
αρχές και κανόνες που προβλέπονται στο Π∆ 54/2018. 

Με βάση την έκθεση που θα καταρτιστεί στο Στάδιο 1 θα υλοποιηθεί η µετάβαση στο νέο λογιστικό 
πλαίσιο των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.  

 Τα οφέλη που θα αποκοµίσει ο ∆ήµος Αθηναίων από την προσαρµογή των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 54/2018 αφορούν : 

- Την καταγραφή µε συστηµατικό τρόπο των υποχρεώσεων που έχει ο ∆ήµος Αθηναίων µε βάση 
το Π.∆. 54/2018. 

- Την συγκέντρωση και παράθεση των διαφορών ανάµεσα στο υφιστάµενο λογιστικό πλαίσιο και 
το σε αυτό που προβλέπεται από το Π.∆. 54/2018 

- Την καταγραφή των ενεργειών που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου να ενταχθεί ο ∆ήµος στο 
νέο λογιστικό πλαίσιο. 

- Την εφαρµογή των προβλέψεων του Π∆ 54/2018 στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήση που 
λήγει την 31/12/2018. 

- Την διασφάλιση ότι ο ∆ήµος, σε συνδυασµό µε τις επόµενες ενέργειες που θα πρέπει να 
προγραµµατιστούν, θα είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις που τίθενται από τον Νόµο για 
την πρώτη δηµοσίευση των Οικονοµικών του Καταστάσεων την 1/1/2023. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει όσα αναφέρειτο Π.∆. 54/2018, για την κάλυψη των αναγκών 
του,ως εξής: 

- Κοινό λογιστικό σχέδιο το οποίο εξυπηρετεί κατ’ ελάχιστο την οικονοµική, διοικητική και 
λειτουργική ταξινόµηση του ∆ήµου. 

- Οικονοµική ταξινόµηση, η οποία θα αντανακλά τη φύση των λογαριασµών και το απαιτούµενο 
επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών. Η ανάλυση ακολουθεί τα πρότυπα του 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA), και συµπληρωµατικά του συστήµατος 
Χρηµατοοικονοµικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS) και θα αποτελεί τη βάση σύνταξης όλων 
των χρηµατοοικονοµικών αναφορών. 

- Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες θα περιλαµβάνουν τον Ισολογισµό, την κατάσταση 
αποτελεσµάτων, τον πίνακα µεταβολών καθαρής θέσης, τις ταµειακές ροές και τοαντίστοιχο 
προσάρτηµα. Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούνται βασίζονται στα IPSAS 

- ∆ηµοσιονοµική αναφορά που βασίζεται στην µεθοδολογία ESA και θα παρουσιάζει το 
πλεόνασµα/έλλειµµα της περιόδου και την καθαρή χρηµατοδότηση της περιόδου. 

- Λογιστική παρακολούθηση προϋπολογισµού ο οποίος θα καταγράφει όλα τα στάδια εκτέλεσης 
των εσόδων και των εξόδων. 

Με βάση το Π∆ 54/2018 θα πρέπει να καταρτιστούν τέσσερις  (4) χρηµατοοικονοµικές 
αναφορές: 

1. ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές της κεντρικής 
κυβέρνησης,  
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2. ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, 

3. ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης. 

4. ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές αναφορές της γενικής κυβέρνησης. 

Θα πρέπει οι ενοποιούµενες µονάδες να χρησιµοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές. 

H εφαρµογή του είναι υποχρεωτική (µε εξαιρέσεις) για την Κεντρική ∆ιοίκηση από τις 1/1/2019. 
Για τις λοιπές Οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, η εφαρµογή του Π∆ 54 γίνεται υποχρεωτική 
από 1/1/2023. 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
Στάδιο 
υλοποίησης 

Παραδοτέο Χρόνος παράδοσης 

Στάδιο 1 Έκθεση µε καταγραφή των βηµάτων 
κατάρτισης των ατοµικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων 
σύµφωνα µε το Π∆ 54/2018. 

 

Ένας (1)µήνας µετά την 
διενέργεια εναρκτήριας 
συνάντησης του αναδόχου µε 
τους εκπροσώπους της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 
θα πραγµατοποιηθεί το 
αργότερο πέντε (5) ηµέρες 
µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 

Στάδιο 2 Μετατροπή των ατοµικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων της 
χρήσης 2020 σύµφωνα µε τις 
λογιστικές αρχές και κανόνες που 
προβλέπονται από το Π∆ 54/2018.  

 

Τέσσερις(4) µήνες µετά την 
έγκριση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων του ∆ήµου 
Αθηναίωντης χρήσης 2020.. 

 
 

3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Το χρονικό διάστηµα υλοποίησης του συνόλου της Σύµβασης, ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) 
µήνες από την ανάρτηση της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Το κόστος του προαναφερθέντος έργου υπολογίζεται στις 59.980,24,€ πλέον ΦΠΑ (24%) 14.395,26€ 
 (ήτοι 74.375,50€ µε ΦΠΑ).  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ EΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

Στάδια/παραδοτέα  έργου ∆ιάρκεια Άτοµα Ανθρωποώρες 
Κόστος 

ανθρωποώρας (€) 
Σύνολο 

(€) 

  Έκθεση ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
I. Έκθεση µε καταγραφή 
των βηµάτων κατάρτισης 
των ατοµικών 
Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα 
µε το Π∆ 54/2018. 

 

1µήνας 4 216 36,44 7.871,04 

II.  Μετατροπή των 
ατοµικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων της χρήσης 
2020 σύµφωνα µε τις 
λογιστικές αρχές και 
κανόνες που 
προβλέπονται από το Π∆ 
54/2018.  

 

4 µήνες 
 
4 1.430 36,44 

52.109,2
0 

ΣΥΝΟΛΑ 1.646  
59.980,2

4 

 
 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους 
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία 
είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των κριτηρίων. Η 
βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι όροι των κριτηρίων. Η 
συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον τύπο: 
 
Το περιεχόµενο των Τεχνικών Προσφορών θα αξιολογηθεί µε την χρήση των ακόλουθων 
κριτηρίων: 

1. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του Έργου: 10% 
2. Σχήµα υλοποίησης του Έργου: 20% 
3. Εµπειρία σε ανάλογα Έργα: 30% 
4. Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου: 40% 

 
 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 
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Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
Για τη διαµόρφωση του αθροίσµατος των βαθµολογιών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθµολογούνται τα επιµέρους κριτήρια των οµάδων. 
Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα. Η συνολική βαθµολογία για κάθε 
επιµέρουςκριτήριο κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 
 

• καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης (υποχρεωτικές). 

• αυξάνεται µέχρι 120 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης. 

 
Η συνολική βαθµολογία κάθε επιµέρους κριτηρίου σταθµίζεται µε το συντελεστή βαρύτητας 
τουκριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται στα 2 
δεκαδικάψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1, 2, 3, 4 θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ 
αν είναι 5, 6,7, 8, 9 προς τα πάνω. 
Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισµα των 
σταθµισµένωνβαθµολογιών όλων των επιµέρους κριτηρίων της. 
Το άθροισµα των βαθµολογιών των οµάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό Τεχνικής Προσφοράς 
(ΑΒΤΠ). Ο 
Τελικός (Συνολικός) Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται από 
τον τύπο: 
ΑΒΤΠ 
ΤΒΤΠ=---------------- 100 
ΑΒΤΠΜΑΧ 
όπου ΑΒΤΠΜΑΧ = η απόλυτη βαθµολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. Κριτήρια που 
δενκαλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας επιφέρουν την 
απόρριψη της προσφοράς. 
 

Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών 

Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών των Προσφερόντων οικονοµικό φορέα, είναι σχετική. 
Για κάθε Προσφέρονταθα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς του 
(Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

ΑΒΟΠΜIN 
ΤΒΟΠ= --------------- 100 
ΑΒΟΠ 
Όπου: 

- ΑΒΟΠ= Οικονοµική Προσφορά Προσφέροντος και ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του 
οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
και  

- ΑΒΟΠΜIN= Οικονοµική Προσφορά Μειοδότη και ορίζεται το ποσό σε Ευρώ, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ του προσφέροντος µε τη χαµηλότερη Οικονοµική 
Προσφορά. 
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Τελική αξιολόγηση 
 
Η τελική αξιολόγηση περιλαµβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον 
συµφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Βαθµός Προσφοράς (ΒΠ) κάθε Προσφέροντος 
µε τον 
ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 
ΒΠ = (ΤΒΟΠ x 20%) + (ΤΒΤΠ x 80%) 
Με βάση τον Βαθµό Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθµού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων οικονοµικός φορέας µε τον 
µεγαλύτερο ΒΠ. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του 
Έργου 

100 ~ 120 10 

2 Σχήµα υλοποίησης του Έργου 100 ~ 120 20 

3 
Εµπειρία στην υλοποίηση ανάλογων 

Συµβάσεων 
 

100 ~ 120 30 

4 Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 100 ~ 120 40 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΒΑΣ                ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΣΤΡΑΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο υπογραφόµενος…………………………………………………………………………………....... µε 
έδρα……………..…………………………………∆/νση………………………….……………………..…
Τηλ.………...……………………………………., email: …………………………………. αφού έλαβα 
πλήρη γνώση των όρων της ∆ιακήρυξης και των Παραρτηµάτων αυτής, τους οποίους αποδέχοµαι 
ανεπιφύλακτα, που αφορούν τον συνοπτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.» της ∆/νσης 
Οικονοµικών», προσφέρω τις κάτωθι τιµές: 

 

Στάδια/παραδοτέα  έργου ∆ιάρκεια Άτοµα Ανθρωποώρες 
Κόστος 

ανθρωποώρας (€) 
Σύνολο (€) 

  Έκθεση ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ  
I. Έκθεση µε καταγραφή των 
βηµάτων κατάρτισης των 
ατοµικών Οικονοµικών 
Καταστάσεων σύµφωνα µε το 
Π∆ 54/2018. 

 

1µήνας 4 216   

II.  Μετατροπή των ατοµικών 
Οικονοµικών Καταστάσεων 
της χρήσης 2020 σύµφωνα µε 
τις λογιστικές αρχές και 
κανόνες που προβλέπονται από 
το Π∆ 54/2018.  

 

4 µήνες 
 
4 1.430   

ΣΥΝΟΛΑ 1.646   

 

ΑΘΗΝΑ………………../2021 

 

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Σφραγίδα – Υπογραφή) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστηµα ………………………….………………………………………………………… 
∆/νση (οδός – αριθµός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..  
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………………  
 
Προς: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....................................................................  
ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διηζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………….……………………………………………………29 

  υπέρ του  
i. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

∆/νση…………………………………………………….ή 
ii. (Νοµικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………......................., 

∆/νση…………………………………………………….ή 
iii.  (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)  (πλήρης επωνυµία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
    ∆/νση …………………………………………………… 
Β)   (πλήρης επωνυµία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
    ∆/νση …………………………………………………… 
Γ)   (πλήρης επωνυµία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
    ∆/νση …………………………………………………… 
 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή του στο διενεργούµενο ∆ιαγωνισµό του ∆ήµου 
Αθηναίων για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.» της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού 
προϋπολογισµού: 74.375,50€ συµπ/νου ΦΠΑ (59.980,24€ άνευ ΦΠΑ) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ………. 
∆ιακήρυξή σας, µε Α∆ΑΜ:…………………… και την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την …/…/2021. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.

                                                           
29 Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………………………………………  
Κατάστηµα ………………………….………………………………………………………… 
∆/νση (οδός – αριθµός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..  
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………………  
 
Προς: ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.....................................................................  
ΕΥΡΩ ..................................................................................................................................... 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διηζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
…………….……………………………………………………30 

  υπέρ του  
iv. (Φυσικό πρόσωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

∆/νση…………………………………………………….ή 
v. (Νοµικό πρόσωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………......................., 

∆/νση…………………………………………………….ή 
vi. (Ένωση ή Κοινοπραξία) 
Α)  (πλήρη επωνυµία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 
    ∆/νση …………………………………………………… 
Β)   (πλήρη επωνυµία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 
    ∆/νση …………………………………………………… 
Γ)   (πλήρη επωνυµία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 
    ∆/νση …………………………………………………… 
 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύµβασης, που θα 
υπογράψει µαζί σας για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπηρεσίας «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Π.∆. 54/2018 
«ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ» ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.» της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Αθηναίων, 
συνολικού προϋπολογισµού: 74375,50€ συµπ/νου ΦΠΑ (59.980,24€ άνευ ΦΠΑ) σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ……….. πράξη Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:……………) και την υπ’ αριθµ. ………. ∆ιακήρυξή σας, µε 
Α∆ΑΜ:…………………… . 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου.

                                                           
30 Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. 
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Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΕΝΙΑΙΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΕΕΕΣ )είναι αναρτηµένο ξεχωριστά, ως 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων www.cityofathens.gr 
στην διαδροµή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, σε 
µορφή αρχείου .pdf και σε µορφή αρχείου .xml 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Μέρη και Ενότητες του ΕΕΕΣ 
Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη και ενότητες:  
Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία παροχή υπηρεσιών και την αναθέτουσα αρχή 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα  
    Ενότητα Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
    Ενότητα Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
    Ενότητα Γ:  Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
    Ενότητα ∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικον. 
φορέας 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
    Ενότητα Α: Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες  
    Ενότητα Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
    Ενότητα Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα  
    Ενότητα ∆: Αµιγώς Εθνικοί λόγοι αποκλεισµού (δεν απαιτείται στην παρούσα διαδικασία) 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
    Ενότητα Α: Καταλληλότητα.  
    Ενότητα Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια  
    Ενότητα Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
    Ενότητα ∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (∆εν 
συµπληρώνεται, τα ζητούµενα iso θα κατατεθούν στην τεχνική προσφορά) 
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
2. Πως υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς  
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως 
αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείµενο 
αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Αποφ. 
Π1/2390/13). 
2.1 Για τη σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου ΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να 
εκµεταλλευτούν την υπηρεσία ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint και να παράξουν την απάντηση 
τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 
Σηµειώνεται το εξής:  
Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία ESPDint επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η 
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, 
εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της 
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
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αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από 
εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου .xml στον χώρο του διαγωνισµού, 
οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ( https://espdint.eprocurement.gov.gr/ )να δηµιουργούν το ΕΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη 
τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στη διακήρυξη, να 
συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή .pdf προκειµένου να το υπογράψουν 
και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό.  
2.3 Ο οικονοµικός φορέας, ο οποίος συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) στην παρούσα διαδικασία 
συµπληρώνει και υποβάλλει ένα ΕΕΕΣ.  
2.4 Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση ή κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, το ΕΕΕΣ 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
2.5 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τρίτους 
φορείς και στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση στηρίζεται στις ικανότητες 
αυτών. 
Οι τρίτοι φορείς συµπληρώνουν το ΕΕΕΣ ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα», συµπληρώνονται µόνο οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα» και Β «Πληροφορίες 
σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα»  
Β.  Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισµού» συµπληρώνονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες  
Γ. Στο Μέρος ΙV «Κριτήρια Επιλογής» συµπληρώνονται κατά περίπτωση οι πληροφορίες των κριτηρίων, στο 
οποίο στηρίζεται ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας.  
∆. Η συµπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται µε το Μέρος VΙ «Τελικές ∆ηλώσεις» όπου δηλώνεται η 
ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.   
Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων συνυποβάλλεται/ονται από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα εντός του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής/Τεχνική Προσφορά». 
2.6 Χωριστό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τρίτους 
φορείς και στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τµήµα της σύµβασης υπό 
µορφή υπεργολαβίας. 
Ο υπεργολάβος συµπληρώνει το ΕΕΕΣ ως εξής: 
Α. Στο Μέρος ΙΙ «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα», συµπληρώνονται µόνο οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στις ενότητες Α «Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα» και Β «Πληροφορίες 
σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα»  
Β.  Στο Μέρος ΙΙΙ «Λόγοι αποκλεισµού» συµπληρώνονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες. 
Γ. Η συµπλήρωση του ΕΕΕΣ ολοκληρώνεται µε το Μέρος VΙ «Τελικές ∆ηλώσεις» όπου δηλώνεται η 
ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων, όπως αναφέρεται στο εν λόγω Μέρος.   
Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου συνυποβάλλεται από τον προσφέροντα οικονοµικό φορέα εντός του 
υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής/Τεχνική Προσφορά». 
3. Υπογραφή ΕΕΕΣ 
Α. Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή µε ηµεροµηνία εντός του χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο 
µπορούν να υποβάλλονται προσφορές και απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.  
Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, απαιτείται η δέσµευσή τους µέσω του ΕΕΕΣ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 
τους οι καταστάσεις αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα για το 
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σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.31  
Γ. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

  

                                                           
31 Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονοµικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα 

να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόµιµος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 
κατ’ εντολή και για λογαριασµό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδοµένα ως εξής: 

Ι. Αντικείµενο επεξεργασίας είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά µέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος ∆ιαγωνισµού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόµιµος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύµβασης, η 
προάσπιση των δικαιωµάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόµου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδοµένα ταυτοπροσωπίας 
και επικοινωνίας θα χρησιµοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενηµέρωση των Προσφερόντων 
σχετικά µε την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδοµένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών για 
λογαριασµό της, δηλαδή οι Σύµβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, µέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το ∆ηµόσιο, άλλοι δηµόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 
των αρµοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώµατος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε το νόµο. 

IV. Τα δεδοµένα θα τηρούνται για χρονικό διάστηµα για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύµβασης, και µετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστηµα πέντε ετών, για µελλοντικούς φορολογικούς-
δηµοσιονοµικούς ή ελέγχους χρηµατοδοτών ή άλλους προβλεπόµενους ελέγχους από την κείµενη νοµοθεσία, 
εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεµοδικίας αναφορικά 
µε δηµόσια σύµβαση τα δεδοµένα τηρούνται µέχρι το πέρας της εκκρεµοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 
περιόδων, τα προσωπικά δεδοµένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόµιµος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, µπορεί να 
ασκεί κάθε νόµιµο δικαίωµά του σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόµενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 
και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέµιτη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 
άλλης µορφή αθέµιτη επεξεργασία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 




