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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1 Αντικείμενο Πρόσκλησης  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Η εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (αναθέτουσα αρχή) προσκαλεί με την παρούσα τους 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου οι κατάλληλοι 
οικονομικοί φορείς να κληθούν για συμμετοχή σε ανταγωνιστικό διάλογο και τελικώς υποβολή 
προσφορών για την «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
(ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΝ81-20,  ΕΝ81-50 ΚΑΙ  
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ». 

1.2 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φαβιέρου 30 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10438 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR213 

Τηλέφωνο 210 5272555 

Φαξ 210 5272553 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  fdepas@ktyp.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αλφρέδος Δεπασκουάλε 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ktyp.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου τομέα και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.  

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι:  

 Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας 

 Υγεία 

 Εκπαίδευση 

 Δικαστικά Μέγαρα και Σωφρονιστικά Καταστήματα 

 Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και η διαδικασία διέπεται από το Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας  (Α’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής (www.ktyp.gr) και μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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β) Οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση τoυ σημείου 
1.2.  

 

1.3 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου σύμφωνα με το 
άρθρο 30 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η επικείμενη σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΕ 2016ΣΕ07300000) 

1.4 Συνοπτική Περιγραφή των Απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής για το  Φυσικό και 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης θα αποτελέσει η εναρμόνιση των  τριών (3) ανελκυστήρων του έργου: 
″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ΕΝ81-20,  ΕΝ81-50 
καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού και η αδειοδότηση λειτουργίας τους από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του τόπου εκτέλεσης του έργου, ο οποίος είναι το Βερολίνο της Γερμανίας. 

Η δημοπρατούμενη σύμβαση αφορά σε υπηρεσία, o τρόπος υλοποίησης της οποίας διερευνάται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς για την ανάγκη της πιστοποίησης και τη θέση σε λειτουργία των 
ήδη εγκατεστημένων από το 2011 τριών ανελκυστήρων στα κτίρια της Ελληνικής Πρεσβείας και 
Πρεσβευτικής κατοικίας, θα πρέπει να εξευρεθεί η συμφερότερη για την Αναθέτουσα Αρχή 
διαθέσιμη λύση. Η ανωτέρω ανάγκη ανέκυψε επειδή η πολυπλοκότητα των διαφόρων προτάσεων 
δημιουργεί αμφιβολίες για την επιλογή κάποιας από αυτές.  

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να βρεθεί η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση από την 
Αναθέτουσα Αρχή, είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι πιθανές λύσεις αντιμετώπισης του ζητήματος 
της εναρμόνισης των τριών εγκατεστημένων ανελκυστήρων στα νέα ισχύοντα πρότυπα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη διαμορφωμένες συνθήκες στο έργο, καθώς και την υφιστάμενη 
εγκατάσταση των τριών ανελκυστήρων. Το ανωτέρω καθιστά την υφή της προτεινόμενης 
σύμβασης πολύπλοκη, αφού δεν είναι δυνατή η ανάθεσή της χωρίς προηγούμενες 
διαπραγματεύσεις.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο  σε εκατόν (180) ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, σε συμφωνία με τις προβλέψεις του Ν. 4412/2016, 
άρθρο 200, προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής, μέχρι ποσοστού 20% 
επί του συνολικού τιμήματος. Από το υπόλοιπο τίμημα, ποσοστό 70% θα καταβληθεί με την 
παράδοση του πιστοποιητικού και της άδειας λειτουργίας και ποσοστό 10% μετά την ολοκλήρωση 
της περιόδου καλής λειτουργίας - συντήρησης της εγκατάστασης.     
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Η αναθέτουσα αρχή θα πραγματοποιήσει την ανάθεση της σύμβασης αποκλειστικά 
βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, από 
πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (παρ. 2 άρθρο 86 ν. 4412/2016). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 285.200,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 230.000,00 € ΦΠΑ : 55.200,00 €). 

Κωδικοί CPV 

42416100-6  Ανελκυστήρες 

42419510-4   Μέρη ανελκυστήρων 

45313100-5  Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα 

50750000-7  Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων 

51511100-8 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού ανύψωσης 

71630000-3  Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου και δοκιμών 

1.5 Θεσμικό πλαίσιο  

Η παρούσα διαδικασία διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την 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»,  

 το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150)  
 το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,  
 το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
 την  υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017   Απόφαση του Υπουργού οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’  

1781) «Ρύθμιση  ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης,» 

 την  υπ’ αριθ. 56902/215/19.05.2017 (Β'  1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και το σύνολο 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. 

 τις διατάξεις του άρθρου 132 του  Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ216/Α) περί συγχώνευσης των εταιριών 
ΔΕΠANOΜ Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. 

 Τη με αριθμό Δ4δ/84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α των Υπουργών 
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, «Παύση, μελών και ορισμός νέων μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”» 

 τη με αριθμό συνεδρίασης 218/21.11.2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» για τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ως έχει σήμερα 
και για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της 
εταιρείας στον Πρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 τη με αριθ. 02/231/05.03.2020 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδάφιο γγ του άρθρου 26 του Ν.4412/2016, για την 
«εναρμόνιση των τριών (3) ανελκυστήρων του έργου: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ με τα ισχύοντα πρότυπα και την πιστοποίηση και αδειοδότηση 
λειτουργίας τους». 

 τη με αριθ. 3/232/13.03.2020 Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
Α.Ε.», με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
(ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΝ81-20,  ΕΝ81-50 ΚΑΙ 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ», καθώς και η 
συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 
  

1.5  Προθεσμία Παραλαβής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  και Αποσφράγιση 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η Τετάρτη, 
15.04.2020 και ώρα 15:00 (Ώρα Ελλάδος, GMT+2). 

Η διαδικασία αποσφράγισης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 23.04.2020, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος, GMT+2). 
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις              
16.03.2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε στις 19.03.2020 
με αριθμό 2020/S 056-132961 

 

Β. Δημοσίευση σε τοπικό επίπεδο 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες του Βερολίνου 

 

Γ. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με αρ. ΑΔΑΜ: ………………..  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε επίσης 
και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 
Συστημικό Αριθμό 90040 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με αρ. ΑΔΑ: ΩΦΝ1ΟΞΧΔ-3Σ8 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.ktyp.gr στην διαδρομή : ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ► 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ. 

Δ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στο Γερμανικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Παρούσα διαδικασία Σύναψης  Σύμβασης 

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 
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 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Επικοινωνία  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.2  Πρόσβαση στα Έγγραφα  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Τυχόν περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 

2.1.3  Τεκμήριο Συμμετοχής  

Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα προσφυγής κατά της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την παράγραφο 5.3 της παρούσας, η υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος συνιστά τεκμήριο ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας. 

2.1.4  Παροχή Διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες και 
διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, της 
ημέρας αυτής μη συμπεριλαμβανομένης, υποβάλλοντας τις σχετικές ερωτήσεις εγγράφως μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ερωτήματα που θα υποβληθούν μετά την πάροδο 
της ως άνω προθεσμίας δεν θα απαντηθούν. Η αναθέτουσα αρχή θα συλλέξει όλα τα σχετικά 
αιτήματα, θα τα αξιολογήσει και θα απαντήσει εγγράφως σε όσες περιπτώσεις κρίνει, ότι αυτό είναι 
σκόπιμο. Οι απαντήσεις της αναθέτουσας αρχής θα αναρτηθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και θα είναι 
δημόσια προσβάσιμες. Εκτιμάται, ότι η ανάρτηση των απαντήσεων θα γίνει τουλάχιστον έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, της ημέρας αυτής μη συμπεριλαμβανομένης. 

2.1.5  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα περιλαμβανόμενα σε αυτούς στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να 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.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
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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.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
μπορούν να υποβάλλονται στη αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, θα γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής – Λόγοι Αποκλεισμού 

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής  

1.  Δικαίωμα υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αιτήσεως συμμετοχής) στην 
παρούσα διαδικασία έχουν οικονομικοί φορείς,  ήτοι 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 ΣΔΣ, 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. 

2.    Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

3.    Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

4.    Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος ένωσης, μπορεί να υποβάλει μόνο έναν 
Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης αυτής 
απορρίπτονται όλοι οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αιτήσεις συμμετοχής) που 
υποβλήθηκαν από τον ίδιο οικονομικό φορέα.  

5.   Κάθε οικονομικός φορέας, αυτοτελώς ή ως μέλος ένωσης, θα πρέπει να διαθέτει τις  
απαιτούμενες άδειες και τα τυχόν απαραίτητα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την 
δραστηριοποίηση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης και της χώρας εκτέλεσης του 
έργου που είναι το  Βερολίνο της Γερμανίας. 

7.    Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οικονομικοί φορείς, οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από τις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, για όσο 
διάστημα ισχύει ο αποκλεισμός. 
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2.2.2  Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία (Α’ Φάση Διαγωνισμού: Πρόσκληση 
Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) ο 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: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) 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/ΔΕΥ 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,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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 οικονομικός φορέας 
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. 

Δεν 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί 
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.2.2 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 υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 
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2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο 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,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) 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 του ν. 
4412/2016 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 του ν. 4412/2016, 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 σοβαρών ψευδών 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 των άρθρων 79 και 308 του ν. 4412/2016 
(Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης).  

(η) εάν επιχείρησε 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 εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι 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 του 

σχετικού γεγονότος.  

2.2.2.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α & Β Φάση Διαγωνισμού), όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 
άνω περιπτώσεις. 

2.2.2.6. O οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2.γ και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει (με την αίτηση συμμετοχής του) 
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στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 
κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία. Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 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. 

2.2.2.7. Η απόφαση για την 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. 

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία. 

2.3   Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.3.1 Επαγγελματική Επάρκεια   

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α 
& Β Φάση Διαγωνισμού) απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προκείμενης συμβάσεως.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού  ή να τους καλέσει να 
προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία 

2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για 
τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
δημιουργίας του Οικονομικού Φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων τους, τουλάχιστον ίσο προς 
το 200% του προϋπολογισμού δημοπράτησης. Επί ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων ο 
ανωτέρω ελάχιστος κύκλος εργασιών μπορεί να συγκεντρώνεται από ένα μέλος της ή από όλα τα 
μέλη της αθροιστικά. 
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2.3.3  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει συμβάσεις με δραστηριότητες 
συναφείς προς το αντικείμενο της προκείμενης συμβάσεως, αθροιστικά για τα τρία έτη ή 
μεμονωμένα, αξίας τουλάχιστον ίσης προς το 300% του προϋπολογισμού της παρούσας. Η 
παραπάνω τεχνική - επαγγελματική ικανότητα, σε περίπτωση ενώσεων φυσικών ή νομικών 
προσώπων μπορεί να συγκεντρώνεται από ένα μέλος της ή από όλα τα μέλη της αθροιστικά. 

2.3.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Α & Β Φάση 
Διαγωνισμού) οφείλουν να  βεβαιώσουν ότι συμμορφώνονται και τηρούν τα εξής πρότυπα: 

 Πρότυπο διαχείρισης ποιότητας, το οποίο βασίζεται στο σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο ISO 
9001:2015 ή άλλο ανάλογο. 

 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. 

 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007 αναφορικά με τις δραστηριότητες της 
Εγκατάστασης, Συντήρησης και Επισκευών Ανελκυστήρων, Κυλιόμενων Κλιμάκων και 
Διαδρόμων.  

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να βεβαιώσουν ότι ο κατασκευαστής των υλικών ή των 
ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001/2015, για Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευές 
Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων και Διαδρόμων. 

 Πιστοποιητικό Ολικής Διασφάλισης Ποιότητας, Παράρτημα ΧΙ, Ενότητα Η1, Οδηγία 2014/33/ΕΚ 
για Σχεδιασμό, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Τελική Επιθεώρηση & Δοκιμές για 
Υδραυλικούς και Ηλεκτρομηχανικούς Ανελκυστήρες. 

Επιπλέον οι οικονομικοί φορείς θα προσκομίσουν έγγραφες βεβαιώσεις από τους κατασκευαστές 

ότι: 

 Τα υποσυστημάτα  του ανελκυστήρα  είναι συμβατά με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EC declaration of conformity). 

 Οι ανελκυστήρες είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και την οδηγία 
2014/33 ΕU (ΕΝ81-20,  ΕΝ81-50). 

Επιπρόσθετα ο ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή από 
πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2014/33 EU. 

 

2.3.5  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.3.2) και στα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(της παραγράφου 2.3.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Οι ως άνω Τρίτοι Φορείς, κατονομάζονται στην Αίτηση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, 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 οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 

2.4   Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής 

 
2.4.1      Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
2.4.1.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 και 2.3.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τους, 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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 
ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Παραρτήματος. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
 
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, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 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 το χρόνο υποβολής της του 
Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.4.2  Αποδεικτικά μέσα  

Στην παρούσα Α’ Φάση Διαγωνισμού: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  οι οικονομικοί 
φορείς υποχρεούται να προσκομίσουν μόνο τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία: 

Α. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.3.1 (απόδειξη επαγγελματικής επάρκειας) 
προσκομίζει 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 
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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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται 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. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.3.2, ο 
οικονομικός φορέας προσκομίζει:  

 Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. 
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ο ισολογισμός του προηγούμενου 
έτους, τότε προσκομίζεται ο ισολογισμός των τριών (3) προηγούμενων ετών αυτού.  
Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες Δηλώσεις Φόρου 
Εισοδήματος και Εκκαθαριστικά σημειώματα.  
Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα 
τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών του Οικονομικού Φορέα.  
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός φορέας θα 
υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού φορέα με την οποία θα βεβαιώνεται, με αναγραφή 
ανά έτος, ότι διαθέτει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του 
Οικονομικού Φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον ίσο προς το 200%  

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. 

Γ. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.3.3 ο οικονομικός φορέας 
προσκομίζει: 

 Αναλυτικό κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες συμβάσεις με 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προκείμενης σύμβασης, εντός ή/και εκτός 
Ελλάδος, των τριών (3) τελευταίων ετών. Από τον κατάλογο πρέπει να προκύπτει, ότι η 
αξία των συμβάσεων αυτών, αθροιστικά ή μεμονωμένα, είναι ίση ή μεγαλύτερη του 
300% του συνολικού προϋπολογισμού της παρούσας.  

Στον ανωτέρω κατάλογο γίνεται ειδική μνεία για κάθε σύμβαση:  

α) του παραλήπτη της προσφερόμενης υπηρεσίας, είτε εμπίπτει στο δημόσιο τομέα είτε 
στον ιδιωτικό τομέα,  

β) της ημερομηνίας εκτέλεσης της υπηρεσίας,  
δ) του συμβατικού τιμήματος της υπηρεσίας.   

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποδεικνύονται:  
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  α) Με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που να έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 
αρχή (εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια αρχή, υπέρ της οποίας πραγματοποιήθηκε η 
υπηρεσία, ότι αυτή εκτελέσθηκε επιτυχώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
σύμβασης).  

      β) Με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής (Τιμολόγιο), εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας, ή άλλο ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει την επιτυχή 
ολοκλήρωση της προσφερόμενης υπηρεσίας.  

   
Δ. 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 σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.   

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Ε. 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. 

ΣΤ. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

 

2.5 Τρόπος και Χρόνος Υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

2.5.1. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

2.5.2. Οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω της 
ανωτέρω διαδικτυακής πύλης από τις 23.03.2020 και ώρα 11:00 π.μ. έως τις 15.04.2020 και ώρα 
15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της.  
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
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του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α).  
2.5.3. Οι ενώσεις υποβάλλουν κοινό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος υπογράφεται 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση με εγκεκριμένη προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.  

2.5.4. Μετά την κατάθεση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 2.9 της παρούσας.  

2.5.5. Ο χρόνος υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης.  

2.5.6. Εντός τριών εργασίμων ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι υποβάλουν σε έντυπη μορφή, σε πρωτότυπο ή 
επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 4250/2014, εντός σφραγισμένου 
φακέλου, το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέβαλαν ηλεκτρονικά, πλην όσων 
έχουν εκδοθεί από τους ίδιους και φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών καθώς και των τυχόν 
φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που περιλαμβάνονται στα νομιμοποιητικά τους 
έγγραφα. Ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 
4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
της προκείμενης σύμβασης.  

2.5.7. Η υποβολή του ως άνω φακέλου θα γίνει στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.) που βρίσκεται στη Φαβιέρου 30 στο Μεταξουργείο 
στην Αθήνα. Επί του σφραγισμένου φακέλου θα υπάρχουν οι ακόλουθες ενδείξεις:  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  ΕΝ81-20,  ΕΝ81-50 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ» 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  
2.5.8. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά της παρούσας με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 
αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν 
είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση 
αυτή υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής.  
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2.6 Μορφή και Περιεχόμενο Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

2.6.1  Γενικά 

Οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 
σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι Φάκελοι Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  συντάσσονται στα ελληνικά ή σε 
επικυρωμένη ελληνική μετάφραση. Τεχνικά φυλλάδια και διεθνείς τεχνικοί/εμπορικοί όροι μπορεί να 
είναι διατυπωμένοι στα αγγλικά. Νομιμοποιητικά έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά, που τυχόν θα 
ζητηθούν και θα έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα, πλην της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961 που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. Τα στοιχεία του Φακέλου 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τον υποψήφιο υπογράφονται από τον ίδιο με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Τα λοιπά 
στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf. 

2.6.2   Περιεχόμενο Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας.  

β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016.    

γ) Αποδεικτό εγκατάστασης στον τόπο του έργου ή αποδεδειγμένη συνεργασία με τοπικό 
οικονομικό φορέα, αναλόγων προσόντων ή κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης ότι θα 
εγκατασταθεί στον τόπο του έργου σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτόν του  αντικειμένου 
της δημοπράτησης. 

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα που θα  βεβαιώνει ότι επιθεώρησε τους χώρους και 
τις εγκαταστάσεις της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο και έλαβε γνώση της υφιστάμενης 
κατάστασης. 

ε) Τα αποδεικτικά στοιχεία της παραγράφου 2.4.2 της παρούσας πρόσκλησης.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος 
υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στον Φάκελο Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής τους 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, το οποίο έχει 
αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ψηφιακά από τον φορέα που το εκδίδει, φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.promitheus.gov.gr, 
στην οποία παρέχονται και πληροφορίες για τη συμπλήρωση.  
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Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 
υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργήσουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ 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 αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από 
φυλλομετρητή διαδικτύου.  

Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία στη διεύθυνση https://www.promitheus.gov.gr, να δημιουργούν το EΕΕΠ, να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν στον εκάστοτε διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε 
μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 
διαγωνισμό.  

Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B της παρούσας.  

Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση.  

Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας επικαλείται τη δάνεια εμπειρία άλλων οικονομικών 
φορέων για την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και από αυτούς και 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα.  

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, επί Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές 
τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς, επί Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) από το 
νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το 
καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε 
κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

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

2.6.3  Επισημάνσεις για τα δικαιολογητικά του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

1) Αν στη χώρα του υποψηφίου δεν εκδίδονται όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, 
μπορούν να αντικαθίστανται με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, κατά περίπτωση, του νόμιμου 
εκπροσώπου του και, αν δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
οργανισμού του κράτους καταγωγής του υποχρέου. Στην ένορκη βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, 
υπεύθυνη δήλωση, θα βεβαιώνεται και η αδυναμία έκδοσης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού. Οι 
ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν συνταχθεί το πολύ τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής.  
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2) Επί ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για 
κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά.  
3) Εάν στην Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο υποψήφιος έχει δηλώσει, ότι στηρίζεται στις 
ικανότητες τρίτου ή τρίτων για την εκπλήρωση κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το 
άρθρο 2.3 της παρούσας, μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του υποψηφίου υποβάλλονται:  
3.1. Τα αποδεικτικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους και  
3.2. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τον τρίτο ή τους τρίτους, στους οποίους ο υποψήφιος 
δηλώνει ότι στηρίζεται.  
4) Επί ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για 
κάθε μέλος της ένωσης και επιπλέον υποβάλλεται συμφωνητικό σύστασης της Ένωσης.  
5 Μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ζητήσει 
επιπλέον και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο κρίνει σκόπιμο για την τεκμηρίωση του 
δικαιώματος συμμετοχής και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.  
 

2.7 Χρόνος Ισχύος των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
2.7.1. Οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι τις υπέβαλαν, επί 12 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
2.7.2.  Πριν τη λήξη του διαστήματος αυτού και κατόπιν προσκλήσεως της αναθέτουσας αρχής η 
διάρκεια ισχύος των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορεί να παρατείνεται. Μετά τη λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της Αίτησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα 
αρχή κρίνει αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
τη διάρκεια της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τη διάρκεια των  
Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.  

 

2.8 Λόγοι Απόρριψης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Ο  Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απορρίπτεται σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1. Αν δεν υποβλήθηκε με τον τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω.  

2. Αν υποβλήθηκε εκπρόθεσμα.  

3. Αν υποβλήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.1 της παρούσας ή πρόσωπο για το οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2 της παρούσας ή από πρόσωπο που δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
κατά το άρθρο 2.3 της παρούσας.  

4. Αν υποβλήθηκαν περισσότεροι από ένας Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον ίδιο 
υποψήφιο είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης.  

5. Αν αποκλίνει ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του άρθρου 2.6 της παρούσας ως προς τη μορφή των 
Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή δεν περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.  
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6. Αν ο προσφέρων στηρίζεται στις ικανότητες τρίτου/τρίτων φορέων για την εκπλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.3 της παρούσας και είτε τα κριτήρια αυτά δεν 
εκπληρούνται ούτε από τον επικαλούμενο τρίτο είτε δεν αποδεικνύεται ότι ο προσφέρων θα έχει 
πράγματι στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους μέσω του τρίτου.  

7. Αν περιέχει αντίκρουση οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή επιφύλαξη ή αίρεση ή αν δεν 
προκύπτει από αυτή με σαφήνεια η πλήρης αποδοχή όλων των όρων της παρούσας.  

8. Αν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, που δεν επιδέχονται συμπλήρωσης ή 
διόρθωσης κατά το άρθρο 2.9 της παρούσας ή, αν και επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης, ο 
υποψήφιος δεν τις αποκατέστησε ή δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

2.9 Διευκρινίσεις του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2.9.1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η Αναθέτουσα 
Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από επτά ημέρες από την ημερομηνία αποστολής σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους 
υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων του Φακέλου Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 
συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή 
σήμανση επικυρωμένων αντιγράφων, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης ή παράλειψη υποβολής αντιγράφων. Η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν επιτρέπεται 
να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση όρων της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμα 
και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση αυτή δεν μπορεί να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση 
των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  

2. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω δίδεται οπωσδήποτε στον 
υποψήφιο, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών 
συμμετοχής ή των λοιπών εγγράφων του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ      

3.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

3.1.1. Η αρμόδια επιτροπή θα προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ήτοι την 23.04.2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι συμμετέχοντες θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετοχής που αποσφραγίστηκαν.  

3.1.2. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, σε μία ή περισσότερες κλειστές 
συνεδριάσεις, προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και συντάσσει 
αντίστοιχο πρακτικό, με το οποίο κρίνει, ποιοι υποψήφιοι πρέπει να αποκλειστούν και ποιοι πρέπει 
να επιλεγούν για συμμετοχή στον Ανταγωνιστικό Διάλογο, συντάσσοντας Πρακτικό 
Αξιολόγησης Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

3.1.3. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, υποβάλει τα πρακτικά στο αρμόδιο 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφασίζει για τον αποκλεισμό και την επιλογή 
υποψηφίων για πρόσκληση στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.  

3.1.4. Τα πρακτικά και οι αποφάσεις των οργάνων της αναθέτουσας αρχής κοινοποιούνται 
ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το ταχύτερο δυνατόν.  

3.1.5 Η παρούσα φάση της διαδικασίας ολοκληρώνεται με την επιλογή οικονομικών φορέων για 
συμμετοχή στον ανταγωνιστικό διάλογο.  

3.1.6. Η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να υποβοηθούνται 
στο έργο τους κατά την εξέταση και αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των 
Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά περίπτωση, συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

4.1   Γενικά  

Στους οικονομικούς φορείς που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας θα αποσταλεί 
Πρόσκληση Συμμετοχής σε Ανταγωνιστικό διάλογο, σκοπός του οποίου θα είναι η διερεύνηση και ο 
προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της 
αναθέτουσας αρχής.  

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των 
συμμετεχόντων. Για τον σκοπό αυτό δεν παρέχει, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, 
πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή 
άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που 
συμμετέχει στον διάλογο χωρίς την έγγραφη συναίνεσή του, που δεν θα λαμβάνει τη μορφή της 
γενικής παραίτησης, αλλά θα παρέχεται σχετικά με την προτιθέμενη γνωστοποίηση των 
συγκεκριμένων πληροφοριών. 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή του Διαγωνισμού για την επιλογή της 
βέλτιστης τεχνικής λύσης, θα έχουν αναφορά στην ποιότητα της λύσης που θα συναρτάται από το 
εάν θα απαιτηθεί ολική η μερική αντικατάσταση εξαρτημάτων, των τριών εγκατεστημένων 
ανελκυστήρων στο έργο, σε συνδυασμό με τη συμβατότητα των προτεινόμενων τεχνικών λύσεων 
με την υπάρχουσα εγκατάσταση ώστε να μπορεί να καταστεί εφικτή η πιστοποίηση και άδεια 
λειτουργίας αυτής από τις αρμόδιες αρχές στο Βερολίνο Γερμανίας. 

Στα ανωτέρω θα συνεκτιμηθεί προσθετικά το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την 
εφαρμογή της κάθε προτεινόμενης λύσης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που ισχύουν στο τόπο 
εκτέλεσης του έργου. 

Η κάθε υποβαλλόμενη πρόταση θα πρέπει κατ' ελάχιστον να πληροί τις εγγυήσεις της παρ.   της 
διακήρυξης, επιπλέον εγγυήσεις θα ληφθούν προσθετικά υπόψη. 
 

4.2   Πληροφορίες για την Β’ Φάση του Διαγωνισμού  

Η Β’ Φάση του Διαγωνισμού περιλαμβάνει δύο διακριτά και διαδοχικά στάδια, και συγκεκριμένα:  

Φάση Β1: Διενέργεια διαλόγου 

Φάση Β2: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση, 

στα οποία δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον οι Προεπιλεγέντες κατά την Α’ Φάση του 
Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η συμμετοχή στη Φάση Β1 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
πρόσκληση συμμετοχής στη Φάση Β2.  

4.2.1  Φάση Β1: Διενέργεια διαλόγου 

4.2.1.1. Κατά τη Φάση Β1 του Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει  στους 
Προεπιλεγέντες, μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, Πρόσκληση Συμμετοχής σε 
Διάλογο. Στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο θα καθορίζονται οι όροι σύμφωνα με τους 
οποίους θα διεξαχθεί ο διάλογος, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των 
μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της Αναθέτουσας 
Αρχής.  

4.2.1.2. Η Πρόσκληση θα κοινοποιηθεί αφού προηγουμένως οριστικοποιηθεί ο κατάλογος των 
συμμετεχόντων φορέων, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προδικαστικής 





25 

 
 

 

προσφυγής ή, κατά περίπτωση, μετά την αποδοχή ή απόρριψη τέτοιων προσφυγών ή των 
επακόλουθων ενδίκων μέσων. 

4.2.1.3. Στο πλαίσιο του διαλόγου η αναθέτουσα αρχή θα διεξάγει διάλογο με καθέναν από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και 
νομικές παραμέτρους της σύμβασης και, κατά την κρίση της, μπορεί να συζητήσει όλες οι πτυχές 
της σύμβασης. 

4.2.1.4. Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα καλούνται να υποβάλλουν 
μελέτες, προτάσεις και λύσεις για την οριστικοποίηση του σχεδιασμού του αντικειμένου της 
σύμβασης, να σχολιάζουν προτάσεις και λύσεις της αναθέτουσας αρχής και να απαντούν σε 
ερωτήματά της που σχετίζονται με τις τεχνικές, νομικές και οικονομικές παραμέτρους της 
σύμβασης. Για την αποστολή των απαντήσεων των οικονομικών φορέων η προθεσμία ανέρχεται σε 
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Η προθεσμία αυτή θα μπορεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής 
να παρατείνεται, αν το ζητήσει αιτιολογημένα ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας. 

4.2.1.5. Η Αναθέτουσα Αρχή αφού επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται κατά τον 
καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της και θα κηρύξει τη λήξη του διαλόγου, ενημερώνοντας σχετικά 
τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος σε αυτόν. 

4.2.1.6. Όλες οι ανωτέρω επικοινωνίες ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και στους συμμετέχοντες 
στον διάλογο οικονομικούς φορείς θα γίνονται μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

4.2.2  Φάση Β2: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών - Ανάθεση 

4.2.2.1. Κατά τη Φάση Β2 του Διαγωνισμού η αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει  στους 
οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διάλογο, μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς μαζί με τα λοιπά τεύχη και στοιχεία που 
θα τη συνοδεύουν.  

4.2.2.2. Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις Δεσμευτικές Προσφορές τους εντός προθεσμίας που 
θα καθορισθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και η οποία θα είναι διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής στους Διαγωνιζόμενους 
της επιστολής της παραγράφου  4.2.2.1 της παρούσας πρόσκλησης. 

4.2.2.3. Μετά την υποβολή και την αξιολόγηση των προσφορών θα επιλεγεί ο ανάδοχος της 
σύμβασης με βάση τα κριτήρια ανάθεσης που ορίζονται στην παράγραφο 5.1  της παρούσας και θα 
προσδιοριστούν ειδικότερα στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς. 

4.2.2.4. Ο τελικός προϋπολογισμός της σύμβασης, οι οριστικές τεχνικές προδιαγραφές, 
το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των προσφορών και η διαδικασία 
αξιολόγησης θα προσδιοριστούν ειδικότερα στη σχετική πρόκληση. Επισημαίνεται ήδη 
ότι για την παραδεκτή υποβολή προσφοράς θα απαιτηθεί και η υποβολή εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.  
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5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

5.1  Κριτήρια Ανάθεσης   

Η αναθέτουσα αρχή θα βασίσει την ανάθεση της σύμβασης στην πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής με βαρύτητα:  

Τεχνική προσφορά 70% και Οικονομική προσφορά 30%.  

Η τεχνική προσφορά θα εκτιμηθεί βάσει των κριτηρίων, που παρατίθενται κατωτέρω κατά 
φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας:  

1. Βέλτιστη τεχνική λύση, με αναφορά στην ποιότητα της λύσης, που θα συναρτάται από το εάν 
θα απαιτηθεί ολική η μερική αντικατάσταση εξαρτημάτων των τριών εγκατεστημένων 
ανελκυστήρων στο έργο, σε συνδυασμό με τη συμβατότητα των προτεινόμενων τεχνικών 
λύσεων με την υπάρχουσα εγκατάσταση: 
Βαρύτητα 45% 

2. Χρόνος ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου (κατά μέγιστον 180 ημέρες):  
Βαρύτητα 30% 

3. Εγγύηση κατασκευαστή (μέγιστη δυνατή): 
Βαρύτητα 10% 

4. Χρόνος παρεχόμενης ευθύνης καλής λειτουργίας - συντήρησης της εγκατάστασης (κατ' 
ελάχιστον διετία): 
Βαρύτητα 10% 

5. Ύψος προσφερόμενης ρήτρας για κάθε ημέρα που κάποιος ανελκυστήρας θα μένει εκτός 
λειτουργίας (μέγιστος αποδεκτός χρόνος ανταπόκρισης 4 ώρες):  
Βαρύτητα 5% 
 

5.2 Ματαίωση Διαδικασίας 

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ματαιώνει την παρούσα διαδικασία εφόσον αυτή απέβη 
άγονη είτε λόγω μη υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είτε λόγω απόρριψης 
όλων των υποβληθησόμενων Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2. Ματαίωση της παρούσας διαδικασίας μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

2.1 Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας, 
2.2 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,  

2.3 Αν για λόγο ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
2.4 Σε κάθε περίπτωση που η ματαίωση επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος ή 

προβλέπεται στον νόμο ή στην παρούσα πρόσκληση.  

3. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης θετικής ή 
αποθετικής ζημίας σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας. 
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5.3 Προδικαστικές Προσφυγές   

 
Στην παρούσα φάση της επιλογής οικονομικών φορέων για συμμετοχή στον διάλογο σε προσφυγή 
υπόκεινται η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η απόφαση αποδοχής 
ή απόρριψης των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μέσα 
στην κατά περίπτωση προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 361 του ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό 
της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το 
ύψος του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 363 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

 

5.4 Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή 
εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 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 Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
   Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Γενικά 

Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στην εναρμόνιση συνολικά τριών (3) ανελκυστήρων, στο 
κτίριο της πρεσβείας και κατοικίας του πρέσβη στο Βερολίνο, οδός Hiroshima Strasse 11-15 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα  ΕΝ81-20,  ΕΝ81-50 και στην έκδοση πιστοποιητικού και 
αδειοδότηση λειτουργίας τους. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι παρεμβάσεις, που θα κριθούν 
απαραίτητες για την εξασφάλιση της πιστοποίησης και της αδειοδότησης των τριών 
ανελκυστήρων. 

Οι εργασίες θα γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή, με την ελάχιστη δυνατόν παρέμβαση στο κτίριο διότι 
είναι ήδη ολοκληρωμένο.  

Υποχρεώσεις κατασκευαστή ανελκυστήρων    
Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να βεβαιώσει εγγράφως τη συμβατότητα των 
υποσυστημάτων  του ανελκυστήρα (EC declaration of conformity). 

Ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων του ανελκυστήρα οφείλει να προσκομίσει δήλωση 
κατασκευαστή, στην οποία να βεβαιούται ότι ο ανελκυστήρας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα 
με τα ισχύοντα πρότυπα και την οδηγία 2014/33 ΕU. 

Επιπρόσθετα ο ανελκυστήρας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ή από 
πιστοποιητικό πλήρους διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με την οδηγία 2014/33 EU.  
Έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών λειτουργίας από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα με 
τα ισχύοντα πρότυπα. 

Η εγκατάσταση που θα παραδοθεί θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις για τον 
κατασκευαστή της: 

 Πιστοποιητικό ISO 9001/2015, για Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Επισκευές 

Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων και Διαδρόμων. 

 Πιστοποιητικό Ολικής Διασφάλισης Ποιότητας, Παράρτημα ΧΙ, Ενότητα Η1, Οδηγία 

2014/33/ΕΚ για Σχεδιασμό, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Εγκατάσταση, Τελική Επιθεώρηση & 

Δοκιμές για Υδραυλικούς και Ηλεκτρομηχανικούς Ανελκυστήρες. 

 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. 

 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τα 

πρότυπα ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007 αναφορικά με τις δραστηριότητες της 

Εγκατάστασης, Συντήρησης και Επισκευών Ανελκυστήρων, Κυλιόμενων Κλιμάκων και 

Διαδρόμων. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Κίνηση 
Κινητήρας στο άνω τμήμα του φρεατίου (χωρίς μηχανοστάσιο).  

Κινητήρας χωρίς μειωτήρα με αναλογία μετάδοσης 2:1 με ρύθμιση συχνότητας. 
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Αντίβαρο πλευρικά στο φρεάτιο. 

Έλεγχος: 
Έλεγχος collective – selective με δύο μπουτόν. 

Τεχνολογία μικρο-επεξεργαστή. 

Θέση ακινησίας στο επίπεδο ισογείου. 
Μέτρηση βάρους (υπέρβαρο). 

Ενδείξεις και πίνακες λειτουργίας: 

Εκτός λειτουργίας - Ένδειξη στους εξωτερικούς πίνακες κατά την επιθεώρηση. 

Όλα τα πλήκτρα ως ελαφριάς προεξοχής. 

Ένδειξη θέσης και κατεύθυνσης μέσα στην καμπίνα. 

Ένδειξη θέσης με αναγγελία άφιξης στον όροφο. 

Όλες οι ενδείξεις (φωτεινές – ηχητικές) κίνησης και θέσης, τα χειριστήρια εντός θαλάμων και 
ορόφων θα είναι σύμφωνα με την νομοθεσία  για χρήση από ΑΜΕΑ.   

Λειτουργία εκτάκτου ανάγκης 

Η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης των ανελκυστήρων σχεδιάστηκε να λαμβάνει σήμα σε συναγερμό 
πυρκαγιάς. Δηλαδή σε περίπτωση πυρκαγιάς ο Κεντρικός Πίνακας Πυρανίχνευσης δίνει εντολή και  
οι ανελκυστήρες οδηγούνται στο κεντρικό επίπεδο διαφυγής (ισόγειο) και παραμένουν εκεί με 
ανοιχτή πόρτα (ενσωματωμένος αυτόματος απεγκλωβισμός με επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες).  

Αν συμβεί πυρκαγιά στο ισόγειο, τότε οι ανελκυστήρες ακινητοποιούνται ένα επίπεδο πριν από το 
ισόγειο (υπόγειο ή 1ος όροφος) προς την κατεύθυνση κίνησης.  

 

Φρεάτιο 01 : 

Ανελκυστήρας κοινού, ηλεκτροκίνητος, σύμφωνος με τα ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50 ωφέλιμου 
φορτίου 1125 kg ή 15 ατόμων, κατάλληλος και για άτομα με ειδικές ανάγκες κατά ΕΝ 81-70, 
ΕΝ 81-73. 

Καμπίνα:    Διαμπερής φόρτωση 

Ωφέλιμο φορτίο:   1125kg / 15 άτομα 

Ονομαστική ταχύτητα:  1,6m/s 
Διαστάσεις:              Πλάτος 1100mm, Βάθος 2100mm, Ύψος 2300mm 

Τοιχώματα και θύρες από ανοξείδωτο ατσάλι και διακόσμηση  

Πλευρικοί τοίχοι με μονομερή κουπαστή 

Δάπεδα όπως ο προθάλαμος (τεχνητός γρανίτης) 

Οροφή σε ανοξείδωτο ατσάλι με φωτισμό ευρέως πεδίου (φωτιστικά led) 

Στάσεις 6: Υπόγειο μέχρι και 4ο όροφο 

Θύρες:  

Δίφυλλες συρόμενες θύρες που ανοίγουν πλευρικά, πλάτους 900mm.  

Θύρες και κάσες θυρών από ανοξείδωτο ατσάλι 
Μετάδοση κίνησης στις θύρες με ρύθμιση συχνότητας 

 

Φρεάτιο 02: 

Ανελκυστήρας κοινού, ηλεκτροκίνητος, σύμφωνος με τα ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50 ωφέλιμου 
φορτίου 1125 kg ή 15 ατόμων, κατάλληλος και για άτομα με ειδικές ανάγκες κατά ΕΝ 81-70, 
ΕΝ 81-73. 

Καμπίνα:    Διαμπερής φόρτωση 

Ωφέλιμο φορτίο:   1125kg / 15 άτομα 

Ονομαστική ταχύτητα:  1,6m/s 

Διαστάσεις:              Πλάτος 1100mm, Βάθος 2100mm, Ύψος 2300mm 
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Τοιχώματα και θύρες από ανοξείδωτο ατσάλι και διακόσμηση  

Πλευρικοί τοίχοι με μονομερή κουπαστή 

Δάπεδα όπως ο προθάλαμος (τεχνητός γρανίτης) 

Οροφή σε ανοξείδωτο ατσάλι με φωτισμό ευρέως πεδίου (φωτιστικά led) 

Στάσεις 5: Υπόγειο έως 4ο όροφο 

Θύρες: 

Δίφυλλες συρόμενες θύρες που ανοίγουν πλευρικά, πλάτους 900mm.  

Θύρες και κάσες θυρών από ανοξείδωτο ατσάλι 

Μετάδοση κίνησης στις θύρες με ρύθμιση συχνότητας. 

 
Φρεάτιο 03 – Κατοικία Πρέσβη: 

Ανελκυστήρας κοινού, ηλεκτροκίνητος, σύμφωνος με τα ΕΝ 81-20, ΕΝ 81-50 ωφέλιμου 
φορτίου 675 kg ή 9 ατόμων, κατάλληλος και για άτομα με ειδικές ανάγκες κατά ΕΝ 81-70, ΕΝ 
81-73. 

Καμπίνα:    Εμπρόσθια φόρτωση 
Ωφέλιμο φορτίο:   675kg / 9 άτομα 

Ονομαστική ταχύτητα:  1,6m/s 

Διαστάσεις:             Πλάτος 1100mm, Βάθος 1400mm, Ύψος 2300mm 

Τοιχώματα και θύρες από ανοξείδωτο ατσάλι και διακόσμηση  

Πλευρικοί τοίχοι με μονομερή κουπαστή 

Δάπεδα όπως ο προθάλαμος (τεχνητός γρανίτης) 

Οροφή σε ανοξείδωτο ατσάλι με φωτισμό ευρέως πεδίου (φωτιστικά led) 

Στάσεις 5: Υπόγειο έως 4ο όροφο 

Θύρες:   
Δίφυλλες συρόμενες θύρες που ανοίγουν πλευρικά, πλάτους 900mm.  

Θύρες και κάσες θυρών από ανοξείδωτο ατσάλι 

Μετάδοση κίνησης στις θύρες με ρύθμιση συχνότητας 

 

Μετά την αποπεράτωση του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει πλήρης έλεγχος της εγκατάστασης 
από αρμόδιο φορέα και θα εκτελεσθούν επί τόπου όλες οι δοκιμές που προβλέπονται από τον 
κανονισμό ΕΝ 81.20 σε συνδυασμό με την εναρμονισμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
2014/33 EU. 

 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται: 

 Αποκατάσταση κάθε είδους οικοδομικής παρέμβασης σε τοίχους, δάπεδα, ή οροφή, που τυχόν 
προκύψει κατά τη διαδικασία των παρεμβάσεων. 

 Έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών λειτουργίας από ανεξάρτητο φορέα σύμφωνα 
με τα ισχύοντα πρότυπα. 

 Αδειοδότηση της λειτουργίας των ανελκυστήρων. 
 Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού. 
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων. 
 Κάλυψη κάθε οικονομικής απαίτησης που τυχόν προκύψει για την υλοποίηση απαιτήσεων – 

παρατηρήσεων του φορέα πιστοποίησης. 
 

Χρόνος παράδοσης σε λειτουργία, σύμφωνα με την παραπάνω Τεχνική Περιγραφή, ορίζονται, 
κατά μέγιστο, οι εκατό (180) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της εγκατάστασης ορίζεται, κατ’ ελάχιστον, σε δύο (2) έτη 
από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου παραλαβής.  
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Κατά το διάστημα αυτό, ο ανάδοχος ευθύνεται για τη συνεχή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία 
των ανελκυστήρων και υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση της Υπηρεσίας, να τακτοποιεί 
κάθε ανωμαλία που ήθελε προκύψει στη λειτουργία τους και δεν οφείλεται σε μη ενδεδειγμένη 
χρήση ή άλλους εξωγενείς παράγοντες. Στην προαναφερθείσα υποχρέωση συμπεριλαμβάνεται η 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης και η αντικατάσταση οποιουδήποτε ανταλλακτικού και 
εξαρτήματος απαιτηθεί για τη διατήρηση των ανελκυστήρων σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, 
στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος. 

Οφείλει επίσης να προβαίνει στην προβλεπόμενη προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή των ανελκυστήρων.   

Κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, το σύστημα πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη 
λειτουργική κατάσταση. Επίσης, κατά την ολοκλήρωση του χρόνου εγγύησης, θα πρέπει να γίνει 
επαναπιστοποίηση της εγκατάστασης των ανελκυστήρων, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΕΕΕΣ)  

 

Βλ. Συνημμένο Αρχείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





33 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 
Φαβιέρου 30, ΤΚ 10438, Αθήνα 
 
1. Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. 
(όνομα και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο 
μητρός) ………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου 
υπ’αριθμόν ………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την 
.................. (ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. 
(Τόπος γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία 
γέννησης),κάτοικος …………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), {και στην πε- 
ρίπτωση που το κάτωθι υπογράφον πρόσωπο είναι νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας}, ενεργώντας ως 
νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ……………………………………………… [στην περίπτωση 
που οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας είναι περισσότεροι του ενός, θα πρέπει να συμπληρωθούν 
τα στοιχεία όλων των εκπροσώπων που θα υπογράψουν] με την επωνυμία ………………………………. 
(πλήρης εμπορική επωνυμία), (ή δεόντως εξουσιοδοτημένος προς τούτο από το νομικό πρόσωπο 
με την εμπορική επωνυμία …………………………………….), που έχει την καταστατική του έδρα στην 
……………………………………. (διεύθυνση, χώρα) δηλώνω ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο 
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης για την «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ» και υποβάλλει, με την  παρούσα, Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 
τον ……….2020 με ΑΔΑΜ: […………….].. 
 
Εφόσον πρόκειται για Ένωση/Κοινοπραξία, θα πρέπει να δηλώνονται τα εξής στην Επιστολή 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 
Οι κάτωθι υπογράφοντες.......................... ........................... του ……………………….. (όνομα και 
επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) 
………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν 
………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. 
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος 
γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος 
…………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), ενεργώντας υπό την ιδιότητά μας 
ως νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες ……………………………………. 
(πλήρεις εμπορικές επωνυμίες), (ή ως δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο από τα νομικά 
πρόσωπα με τις εμπορικές επωνυμίες …………………………………….), που έχουν τις καταστατικές τους 
έδρες ……………………………………. (διεύθυνση, χώρα), δηλώνουμε ότι τα προαναφερθέντα νομικά 
πρόσωπα ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν από κοινού στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης 
για την «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ» και, έχοντας συστήσει μια Ένωση 
Προσώπων προς τούτο, υποβάλλουν με την  παρούσα, Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με 
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τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή τον …..2020 
με ΑΔΑΜ: […………….]. 
 
Ή 
Ο/η κάτωθι υπογράφων/-ουσα .......................... ........................... του ……………………….. (όνομα 
και επώνυμο πατρός) …………………… και της …….........…………. (όνομα και επώνυμο μητρός) 
………………….. ………………………….., κάτοχος ..................... του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ’ αριθμόν 
………………………. που εκδόθηκε από ……………… (η εκδούσα αρχή) ……………., την .................. 
(ημερομηνία έκδοσης), ................... υπήκοος, γεννηθείς/-είσα στ.. …….............…. (Τόπος 
γέννησης – Χώρα και Πόλη) ………………… την ………...........……. (Ημερομηνία γέννησης), κάτοικος 
…………………………. (Χώρα-Πόλη-Οδός-Ταχυδρομικός Κώδικας), ενεργώντας υπό την ιδιότητά μου 
ως κοινού εκπροσώπου, δεόντως εξουσιοδοτημένου προς τούτο, των νομικών προσώπων που 
αναφέρονται κατωτέρω, δηλώνω ότι τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν από κοινού στο Διαγωνισμό για την ανάθεση Σύμβασης  για την «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ″ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ & ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΦΑΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ)″ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ» και, έχοντας συστήσει μια ένωση προσώπων προς τούτο, 
υποβάλλουν με την  παρούσα, Εκδήλωση Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τους όρους της σχετικής 
Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή τον …….2020 με ΑΔΑΜ: […………….]. 
Τα κάτωθι αναφερόμενα νομικά πρόσωπα έχουν συστήσει μια ένωση προσώπων ως ακολούθως: 
i) Μέλη της ένωσης προσώπων: 
α)……………………………………. (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο 
……………………………………., με καταστατική έδρα ……………………………………. (χώρα, πόλη, οδός, 
ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει το ………% (μερίδα συμμετοχής στην Ένωση). 
β)……………………………………. (εμπορική επωνυμία), συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο 
……………………………………., με καταστατική έδρα ……………………………………. (χώρα, πόλη, οδός, 
ταχυδρομικός κώδικας), η οποία κατέχει το ……. % (μερίδα συμμετοχής στην Ένωση). 
γ) …..… 
Σύνολο: 100% 
ii) Όλα τα ως άνω νομικά πρόσωπα (μέλη της ένωσης προσώπων) συμφωνούν να καταστούν 
υπεύθυνα από κοινού και εις ολόκληρον απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχείο για τη συμμόρφωσή 
τους με τους όρους της Πρόσκλησης και της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 
iii) Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων έχει οριστεί προσηκόντως από τα μέλη της 
................................ (εταιρική επωνυμία). 
iv) Ο Επικεφαλής της Ένωσης Προσώπων έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα υπόλοιπα μέλη της 
να εκπροσωπεί την Ένωση Προσώπων έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. καθ’ όλη τη διάρκεια και για 
όλους τους σκοπούς του Διαγωνισμού. 
 
(Συμπληρώνεται σε περίπτωση επίκλησης πόρων Τρίτων Φορέων) 
2. Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης δηλώνω/ουμε ότι οι 
παρακάτω οικονομικοί φορείς θα παρέχουν ικανότητες και πόρους προς τον Υποψήφιο ή σε μέλος 
αυτού, σχετικά με ικανότητες που απαιτεί η Πρόσκληση, ως εξής: 
 

Αποδέκτης των πόρων 
(Υποψήφιος ή μέλος του) 

Επωνυμία  
Τρίτου Φορέα 

Είδος Ικανοτήτων 
(με μνεία παραγράφου της πρόσκλησης) 
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3. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντός μας συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη Διαγωνιστική Διαδικασία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 
2.6.2. της Πρόσκλησης, η οποία εκδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή τον ……..του 2020 με ΑΔΑΜ: 
[…………….]. 
Εγώ/Εμείς διορίζουμε τον/την κο/κα ………………………………….. (πλήρες όνομα), κάτοικο 
……………………………………. (πλήρης διεύθυνση), με τον αριθμό τηλεφώνου ………………………………. 
(σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας), με τον αριθμό φαξ ……………………………………. και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ……………………………………., ως αντίκλητο και εκπρόσωπο επικοινωνίας 
(Αντίκλητος), με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή και οι Σύμβουλοί της δύνανται να επικοινωνούν 
εντός των πλαισίων της αντίστοιχης Διαγωνιστικής Διαδικασίας. 
 
Τόπος, Ημερομηνία 
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΕΣ 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 056-132961

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997476340
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.ktyp.gr
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30
Ταχ. κωδ.: 10438
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΑΛΦΡΕΔΟΣ ΔΕΠΑΣΚΟΥΑΛΕ
Τηλέφωνο: 00302105272566
φαξ: 00302105272553
Ηλ. ταχ/μείο: fdepas@ktyp.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«Εναρμόνιση των τριών (3) ανελκυστήρων του έργου 
“Κατασκευή του κτιρίου στέγασης της ελληνικής 
πρεσβείας και πρεσβευτικής κατοικίας στο Βερολίνο 
(φάση αποπεράτωσης)”, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρότυπα ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 και έκδοση πιστοποιητικού 
και αδειοδότηση λειτουργίας τους», με κριτήριο 
ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας και τιμής
Σύντομη περιγραφή:
Διενέργεια δημόσιου ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία 
του ανταγωνιστικού διαλόγου, για την «Εναρμόνιση των τριών (3) ανελκυστήρων του 
έργου “Κατασκευή του κτιρίου στέγασης της ελληνικής πρεσβείας και πρεσβευτικής 
κατοικίας στο Βερολίνο (φάση αποπεράτωσης)”, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 
ΕΝ81-20, ΕΝ81-50 και έκδοση πιστοποιητικού και αδειοδότηση λειτουργίας τους», με 
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 90040

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:

φαξ:
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φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
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Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας 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;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή




