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 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: 
 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΗ, 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΒΟΘΡΟ - Α’ ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΣ – ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
 

που θα διεξαχθει& συ& μφωνα με τους ο& ρους της παρου& σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Α΄	

 
 
Άρθρο	1:		Κύριος	του	Έργου/	Στοιχεία	επικοινωνίας		
 
1.1 Εργοδο& της/Κυ& ριος του Έργου (Κ.τ.Ε.): ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

                          Αριθμο& ς Φορολογικου&  Μητρω& ου (Α.Φ.Μ.): 090055554 
Οδο& ς  : ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 19, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ταχ.Κωδ. : 54623 
Τηλ. : 2310278288 
Διευ& θυνση στο 
Διαδι&κτυο (URL):                   

  
https://www.eosthessalonikis.gr/ 

E-Mail : info@eosthessalonikis.gr 
Πληροφορι&ες 
/Διευκρινη& σεις:  

  
eosth.chortiatis@gmail.com 

 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα ε&γγραφα της συ& μβασης για τον παρο& ντα διαγωνισμο& , ει&ναι τα ακο& λουθα : 
α) η παρου& σα διακη& ρυξη, 
β) η Ειδικη&  Συγγραφη&  Υποχρεω& σεων (Ε.Σ.Υ.) 
γ) Οι εγκεκριμε&νες μελε&τες της Οικοδομικη& ς Αδει&ας και πιο συγκεκριμε&να: 
γ1) η εγκεκριμε&νη στατικη&  μελε&τη με το τευ& χος υπολογισμω& ν [ΤΕΥΧΟΣ*, Τ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ*, Σ0*, Σ01*, Σ02*, Σ11*, Σ12*, Σ21.1*, Σ21.2*, Σ21.3* & Σ22*], 
γ2) η εγκεκριμε&νη αρχιτεκτονικη&  μελε&τη [Α01*, Α02, Α03, Α04, Α05*, Α06, Α07*, Α08*, Τ.Ε. ΕΠΑΕ*, Τ.Ε.* 
& Τ.Ε. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ], 
γ3) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Παθητικη& ς Πυροπροστασι&ας [Π.ΠΥΡ01, Π.ΠΥΡ02, Π.ΠΥΡ03 & ΤΕΥΧΟΣ] 
γ4) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Ύδρευσης [ΥΔ01, ΥΔ02, ΥΔ03 & ΤΕΥΧΟΣ]  
γ5) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Αποχε&τευσης [ΑΠ01, ΑΠ02, ΑΠ03, ΑΠ03*, ΑΠ04*,  ΑΠ04 2*,  & ΤΕΥΧΟΣ] 
γ6) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Ισχυρω& ν Ρευμα& των [ΙΣΧ01, ΙΣΧ02, ΙΣΧ03, ΗΛ02*, ΗΛ03*, ΗΛ04* & ΤΕΥΧΟΣ] 
γ7) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Ενεργητικη& ς Πυροπροστασι&ας [ΠΥΡ01, ΠΥΡ02, ΠΥΡ03, Τ. ΠΕΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
& ΤΕΥΧΟΣ] 
γ8) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Θε&ρμανσης [ΘΕΡΜ01, ΘΕΡΜΟ02, ΤΕΥΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 
& ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ] 
γ9) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Ενεργειακη&  Απο& δοσης [ΚΕΝΑΚ01, ΚΕΝΑΚ02 & ΤΕΥΧΟΣ] 
γ10) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Αερισμου&  [ΑΕΡ01 & ΑΕΡ02 & TEYXOΣ*] 
γ11) η εγκεκριμε&νη Μελε&τη Κλιματισμου&  [ΚΛ01, ΚΛ02 & ΤΕΥΧΟΣ]  
δ) η τεχνικη&  περιγραφη&  των αποστραγγιστικω& ν ε&ργων υπεδα& φους, 
ε) η εγκεκριμε&νη Συ& μβαση Διαχει&ρισης Αποβλη& των (Σ.Δ.Α.) 
στ) ο εγκεκριμε&νος Πι&νακας ενση& μων του ΙΚΑ 
ζ) η Συ& μβαση 
η) το Έντυπο Οικονομικη& ς Προσφορα& ς 
θ) η Τεχνικη&  Περιγραφη&  του ε&ργου και των υλικω& ν κατασκευη& ς & 
ι) το Αναλυτικο&  Τιμολο&γιο Εργασιω& ν. 
 

2.2 Η προ& σβαση στα ε&γγραφα της παρου& σας γι&νεται αυτοπροσω& πως για τον κα& θε υποψη& φιο 
κατασκευαστη&  στα γραφει&α του Συλλο& γου ,  Κ. Ντη& λ 17, 4ος ο& ροφος ,με την συμπλη& ρωση φο& ρμας 
υποψηφι&ου  την καταβολη&  του ποσου&  των 50 (πενη& ντα) ευρω&  και την παραλαβη&  φακε&λου και 
ψηφιακου&  με&σου αποθη& κευσης. 
 
Κα& θε ει&δους επικοινωνι&α και ανταλλαγη&  πληροφοριω& ν πραγματοποιει&ται με&σω του email 
eosth.chortiatis@gmail.com. 
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Άρθρο	3:	Υποβολή	φακέλου	προσφοράς	
	
3.1. Οι προσφορε&ς  αποστε&λλονται απο&  τους ενδιαφερο& μενους με&χρι τις  8 Απριλι&ου 2022 και ω& ρα 
13:00, εντο& ς σφραγισμε&νου φακε&λου που φε&ρει την ε&νδειξη : ‘’ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧOΡΤΙΑΤΗ ‘’ με&χρι την καταληκτικη&  ημερομηνι&α και ω& ρα που 
ορι&ζεται στο α& ρθρο 9 της παρου& σας διακη& ρυξης, Στα γραφει&α του ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στην 
διευ& θυνση Κ. Ντη& λ 17,  ΤΚ: 54623 Θεσσαλονι&κη.  
 
3.2	Στον  φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σύμφωνα με το άρθρο 14.2. 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με το άρθρο 14.3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
 
Άρθρο	4:		Τίτλος,	προϋπολογισμός,	τόπος,	περιγραφή	και	ουσιώδη	χαρακτηριστικά	του	έργου	
	
	
4.1. Τίτλος	του	έργου	
Ο τι&τλος του ε&ργου ει&ναι: 	
	 « ΑΝΕΓΕΡΣΗ	 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ,	 ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ	 ΚΑΙ	 ΧΩΡΟΥ	 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ	 ΜΕ	

ΣΤΕΓΗ,	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ	ΚΑΙ	ΒΟΘΡΟ	-	Α’	ΦΑΣΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	–	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ	/	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	/	ΒΑΣΙΚΕΣ	ΥΠΟΔΟΜΕΣ	ΔΙΚΤΥΩΝ».	

	
4.2	Προϋπολογισμός		του	έργου		
	

Ο	Προϋπολογισμο& ς		του	Έργου	θα	προκυ&ψει	απο& 	τις	προμετρη& σεις	του	κα& θε	κατασκευαστη& ,	
θα	ει&ναι	σε	ευρω& 	και	θα	περιλαμβα& νει	το	Συνολικο& 	Εργολαβικο& 	Αντα& λλαγμα	(τη	Δαπα& νη	

Εργασιω& ν,	τα	Έξοδα,	το	Όφελος	του	Αναδο& χου	και	τα	τυχο& ν	Απρο& βλεπτα).	
Η	παρου& σα	Συ& μβαση	δεν	υποδιαιρει&ται	σε	τμη& ματα	και	ανατι&θεται	ως	ενιαι&ο	συ& νολο.	 

	
4.3.	Τόπος	εκτέλεσης	του	έργου		
	
	 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ	ΟΔΟΣ	ΧΟΡΤΙΑΤΗ	ΡΑΝΤΑΡ	ΕΚΤΟΣ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ	
	
4.4	Περιγραφή	και	ουσιώδη	χαρακτηριστικά	του	έργου	

	 	

	 	 Το	ακι&νητο	 εμβαδου& 	 5105,20τ.μ.	 ιδιοκτησι&ας	 του	ΕΟΣ	Θεσσαλονι&κης	βρι&σκεται	
στην	Επαρχιακη& 	Οδο& 	Χορτια& τη	–	Ραντα& ρ,	κοντα& 	στην	περιοχη& 	των	Ραντα& ρ.	Η	προ& σβαση	σε	

αυτο& 	 εξασφαλι&ζεται	 απο& 	 το	 υφιστα& μενο	 οδικο& 	 δι&κτυο	 και	 μι&α	 ασφαλτοστρωμε&νη	 οδο& 	
προ& σβασης	 στο	 βο& ριο	 ο& ριο.	 Το	 φυσικο& 	 ε&δαφος	 ει&ναι	 επικλινε&ς	 και	 το	 διω& ροφο	 κτι&ριο	
φε&ροντα	οργανισμου& 	οπλισμε&νου	σκυροδε&ματος	κατασκευα& ζεται	στο	κε&ντρο	αυτου& .		

	 	 Το	 ισο& γειο	 ει&ναι	 εμβαδου& 	 122,67τ.μ.	 και	 ημιυπαι&θριων	 χω& ρων	 28,26τ.μ.,	 ενω& 	 ο	
ο& ροφος	208,19τ.μ.	και	ημιυπαι&θριων	χω& ρων	25,73τ.μ..	Η	στε&γη	ει&ναι	δι&ρριχτη,	με	κορφια& 	
απο& 	ξυ& λινη	δοκο& 	συ& νθετης	διατομη& ς,	εμφανη& 	πλαγιο& ξυλα,	πε&τσωμα,	μο& νωση	και	κεραμι&δια.	
Ο	στεγανο& ς	βο& θρος	οπλισμε&νου	σκυροδε&ματος	ει&ναι	εμβαδου& 	30τ.μ.	και	κατασκευα& ζεται	σε	
απο& σταση	απο& 	το	κτι&ριο.	

	 	 Η	παρου& σα	αφορα& 	την	κατασκευη& 	του	φε&ροντα	οργανισμου& 	του	κτιρι&ου	χωρι&ς	
την		στε&γη	του,	πλη& ρως	κατασκευασμε&να	,	ο	φε&ροντας	οργανισμο& ς	του	βο& θρου	και	λοιπε&ς	
κατασκευε&ς	που	συνοπτικα& 	ει&ναι	οι	εξη& ς:	

	 -	 οι	 κατασκευε&ς	 Ο/Σ	 των	 αναλημματικω& ν	 τοι&χων,	 των	 δαπε&δων	 και	 των	 εξωτερικω& ν	
κλιμακοστασι&ων	του	περιβα& λλοντα		

	 -	το	συ& στημα	αποστρα& γγισης	του	υπεδα&φους	γυ& ρω	απο& 	το	κτι&ριο,		
	 -	η	θεμελιακη& 	γει&ωση	του	κτιρι&ου,		
	 -	οι	κεντρικοι&	αγωγοι&	υ& δρευσης	(υποδομη& 	για	δυ& ο	κεντρικε&ς	παροχε&ς	μελλοντικα& )	απο& 	τους	

μετρητε&ς	του	παρο&χου	με&χρι	το	κτι&ριο,		
	 -	η	υποδομη& 	για	τη	διε&λευση	των	κεντρικω& ν	παροχω& ν	ρευ& ματος	(υποδομη& 	για	δυ& ο	κεντρικε&ς	

παροχε&ς	μελλοντικα& )	απο& 	την	αναμονη& 	του	παρο&χου	με&χρι	το	κτι&ριο,		
	 -	 η	 υποδομη& 	 για	 την	 διε&λευση	 του	 δικτυ& ου	 	 ασθενω& ν	 ρευμα& των	 	 απο& 	 την	 αναμονη& 	 του	

παρο&χου	με&χρι	το	κτι&ριο	
	 -	οι	κεντρικοι&	αγωγοι&	αποχε&τευσης	απο& 	το	κτι&ριο	με&χρι	το	βο& θρο	και	
	 -	οι	επιχω& σεις	με	κατα& λληλα	υλικα& 	του	περιβα& λλοντα	χω& ρου.	
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Άρθρο	5:	Προθεσμία	εκτέλεσης	του	έργου	
 
Η με&γιστη συνολικη&  προθεσμι&α εκτε&λεσης του ε&ργου, ορι&ζεται σε 90 (ενενη& ντα) ημερολογιακε&ς 
ημε&ρες  απο&  την ημε&ρα υπογραφη& ς της συ& μβασης. 
 
 
Άρθρο	6:	Διαδικασία	σύναψης	Σύμβασης	-	Όροι	υποβολής	προσφορών	
 
6.1  Κα& θε προσφε&ρων μπορει& να υποβα& λει μο& νο μι&α προσφορα& .	
  
6.2 Δε γι&νονται δεκτε&ς προσφορε&ς για με&ρος του αντικειμε&νου της Συ& μβασης. 
 

 

Άρθρο	7:	Κριτήρια	επιλογής	Αναδόχου		
 
Κριτη& ρια για την επιλογη&  του Αναδο& χου ει&ναι, ενδεικτικα&  και ο& χι περιοριστικα& : 
Το Συνολικο&  Εργολαβικο&  Αντα& λλαγμα 
Η τεχνικη&  επα& ρκεια του κατασκευαστη&  
Η κεφαλαιακη&  επα& ρκεια του κατασκευαστη&  
Η αποδεδειγμε&νη εμπειρι&α σε παρο& μοια ε&ργα 
 
 
Άρθρο	8:	Εγγυήσεις	καλής	εκτέλεσης	και	λειτουργίας	του	έργου	
 
8.1 Για την υπογραφη&  της Συ& μβασης απαιτει&ται η κατα& θεση εγγυητικη& ς επιστολη& ς ι&σης με το 30% 
του προϋπολογισμου&  του ε&ργου.  

 
 
Άρθρο	9:	Ημερομηνία	και	ώρα		λήξης	της	προθεσμίας	υποβολής	των	προσφορών	
 

Ως ημερομηνι&α και ω& ρα λη& ξης της προθεσμι&ας υποβολη& ς των προσφορω& ν ορι&ζεται η 8η Απριλι&ου 2022 
και ω& ρα 13:00. 

 

 

Άρθρο	10:	Χρόνος	ισχύος	προσφορών	
 
10.1 Κα& θε υποβαλλο& μενη προσφορα&  δεσμευ& ει τον συμμετε&χοντα στον διαγωνισμο&  για δια& στημα 30 
ημερω& ν, απο&  την ημερομηνι&α λη& ξης της προθεσμι&ας υποβολη& ς των προσφορω& ν, συ& μφωνα με τους 
ο& ρους της Ε.Σ.Υ.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Γ΄	

 
Η Συ& μβαση ανατι&θεται βα& σει του κριτηρι&ου του α& ρθρου 7 της παρου& σας, σε προσφε&ροντα ο οποι&ος δεν 
αποκλει&εται απο&  τη συμμετοχη&  βα& σει του α& ρθρου 11 της παρου& σας και πληροι& τα κριτη& ρια επιλογη& ς 
του α& ρθρου 12 της παρου& σας. 
 
 
Άρθρο	11:	Δικαιούμενοι	συμμετοχής	στη	διαδικασία	σύναψης	σύμβασης		
 	
11.1 Δικαι&ωμα συμμετοχη& ς ε&χουν φυσικα&  η&  νομικα&  προ& σωπα, που δραστηριοποιου& νται και που ει&ναι 
εγκατεστημε&να στην Ελλα& δα. 
	
11.2 Οι προσφε&ροντες συμμετε&χουν μεμονωμε&να.	
	

 
Άρθρο	12:	Κριτήρια	ποιοτικής	επιλογής		

Οι προσφε&ροντες πρε&πει να ικανοποιου& ν ο& λα τα κριτη& ρια ποιοτικη& ς επιλογη& ς.  

	

12.Α.	Λόγοι	αποκλεισμού 

Κα& θε προσφε&ρων αποκλείεται	 απο&  τη συμμετοχη&  στην παρου& σα διαδικασι&α συ& ναψης συ& μβασης, 
εφο& σον συντρε&χει στο προ& σωπο&  του (αν προ& κειται για μεμονωμε&νο φυσικο&  η&  νομικο&  προ& σωπο) ε&νας 
απο&  τους λο& γους των παρακα& τω περιπτω& σεων:	

	

12.A.1. Όταν υπα& ρχει εις βα& ρος του αμετα& κλητη καταδικαστικη&  απο& φαση για ε&να απο&  τα ακο& λουθα  
εγκλη& ματα: 

α) συμμετοχή	σε	εγκληματική	οργάνωση, ο& πως αυτη&  ορι&ζεται στο α& ρθρο 2 της απο& φασης-πλαι&σιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλι&ου της 24ης Οκτωβρι&ου 2008, για την καταπολε&μηση του οργανωμε&νου 
εγκλη& ματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλη& ματα του α& ρθρου 187 του Ποινικου&  Κω& δικα 
(εγκληματικη&  οργα& νωση), 

β) ενεργητική	δωροδοκία,	ο& πως ορι&ζεται στο α& ρθρο 3 της συ& μβασης περι& της καταπολε&μησης της 
δωροδοκι&ας, στην οποι&α ενε&χονται υπα& λληλοι των Ευρωπαϊκω& ν Κοινοτη& των η&  των κρατω& ν-μελω& ν της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του α& ρθρου 2 της απο& φασης-πλαι&σιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλι&ου της 22ας Ιουλι&ου 2003, για την καταπολε&μηση της δωροδοκι&ας στον 
ιδιωτικο&  τομε&α (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθω& ς και ο& πως ορι&ζεται στο εθνικο&  δι&καιο του 
οικονομικου&  φορε&α, και τα εγκλη& ματα των α& ρθρων 159Α (δωροδοκι&α πολιτικω& ν προσω& πων), 236 
(δωροδοκι&α υπαλλη& λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι&α δικαστικω& ν λειτουργω& ν), 237Α παρ. 2 (εμπορι&α 
επιρροη& ς – μεσα& ζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκι&α στον ιδιωτικο&  τομε&α) του Ποινικου&  Κω& δικα,	

γ)	απάτη, εις βα& ρος των οικονομικω& ν συμφερο& ντων της Ένωσης κατα&  την ε&ννοια των α& ρθρων 3 και 4 
της Οδηγι&ας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκου&  Κοινοβουλι&ου και του Συμβουλι&ου της 5ης Ιουλι&ου 2017 
σχετικα&  με την καταπολε&μηση, με&σω του ποινικου&  δικαι&ου, της απα& της εις βα& ρος των οικονομικω& ν 
συμφερο& ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλη& ματα των α& ρθρων 159Α (δωροδοκι&α 
πολιτικω& ν προσω& πων), 216 (πλαστογραφι&α), 236 (δωροδοκι&α υπαλλη& λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκι&α 
δικαστικω& ν λειτουργω& ν), 242 (ψευδη& ς βεβαι&ωση, νο& θευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμε&νη κλοπη& ), 375 
(υπεξαι&ρεση), 386 (απα& τη), 386Α (απα& τη με υπολογιστη& ), 386Β (απα& τη σχετικη&  με τις επιχορηγη& σεις), 
390 (απιστι&α) του Ποινικου&  Κω& δικα και των α& ρθρων 155 επ. του Εθνικου&  Τελωνειακου&  Κω& δικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ο& ταν αυτα&  στρε&φονται κατα&  των οικονομικω& ν συμφερο& ντων της Ευρωπαϊκη& ς 
Ένωσης η&  συνδε&ονται με την προσβολη&  αυτω& ν των συμφερο& ντων, καθω& ς και τα εγκλη& ματα των 
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α& ρθρων 23 (διασυνοριακη&  απα& τη σχετικα&  με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικε&ς διατα& ξεις για την ποινικη&  
προστασι&α των οικονομικω& ν συμφερο& ντων της Ευρωπαϊκη& ς Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ)	τρομοκρατικά	εγκλήματα	ή	εγκλήματα	συνδεόμενα με τρομοκρατικε&ς δραστηριο& τητες, ο& πως 
ορι&ζονται, αντιστοι&χως, στα α& ρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγι&ας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκου&  
Κοινοβουλι&ου και του Συμβουλι&ου της 15ης Μαρτι&ου 2017, για την καταπολε&μηση της τρομοκρατι&ας και 
την αντικατα& σταση της απο& φασης-πλαισι&ου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλι&ου και για την τροποποι&ηση 
της απο& φασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλι&ου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η&  ηθικη&  αυτουργι&α η&  συνε&ργεια 
η&  απο& πειρα δια& πραξης εγκλη& ματος, ο& πως ορι&ζονται στο α& ρθρο 14 αυτη& ς, και τα εγκλη& ματα των α& ρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικου&  Κω& δικα, καθω& ς και τα εγκλη& ματα των α& ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103),	

ε)	νομιμοποίηση	εσόδων	από	παράνομες	δραστηριότητες	η&  χρηματοδο& τηση της τρομοκρατι&ας, 
ο& πως αυτε&ς ορι&ζονται στο α& ρθρο 1 της Οδηγι&ας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου&  Κοινοβουλι&ου και του 
Συμβουλι&ου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικα&  με την προ& ληψη της χρησιμοποι&ησης του 
χρηματοπιστωτικου&  συστη& ματος για τη νομιμοποι&ηση εσο& δων απο&  παρα& νομες δραστηριο& τητες η&  για 
τη χρηματοδο& τηση της τρομοκρατι&ας, την τροποποι&ηση του κανονισμου&  (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκου&  Κοινοβουλι&ου και του Συμβουλι&ου, και την κατα& ργηση της οδηγι&ας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκου&  Κοινοβουλι&ου και του Συμβουλι&ου και της οδηγι&ας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπη& ς (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλη& ματα των α& ρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),	

στ)	 παιδική	 εργασία	και	άλλες	μορφές	εμπορίας	ανθρώπων, ο& πως ορι&ζονται στο α& ρθρο 2 της 
Οδηγι&ας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου&  Κοινοβουλι&ου και του Συμβουλι&ου της 5ης Απριλι&ου 2011, για 
την προ& ληψη και την καταπολε&μηση της εμπορι&ας ανθρω& πων και για την προστασι&α των θυμα& των της, 
καθω& ς και για την αντικατα& σταση της απο& φασης-πλαι&σιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλι&ου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλη& ματα του α& ρθρου 323Α του Ποινικου&  Κω& δικα (εμπορι&α ανθρω& πων). Ο 
οικονομικο& ς φορε&ας αποκλει&εται επι&σης ο& ταν το προ& σωπο εις βα& ρος του οποι&ου εκδο& θηκε αμετα& κλητη 
καταδικαστικη&  απο& φαση ει&ναι με&λος του διοικητικου& , διευθυντικου&  η&  εποπτικου&  οργα& νου του εν λο& γω 
οικονομικου&  φορε&α η&  ε&χει εξουσι&α εκπροσω& πησης, λη& ψης αποφα& σεων η&  ελε&γχου σε αυτο& . 

Η υποχρε&ωση του προηγου& μενου εδαφι&ου αφορα& : 

α) Στις περιπτω& σεις εταιρειω& ν περιορισμε&νης ευθυ& νης (Ε.Π.Ε.), προσωπικω& ν εταιρειω& ν ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και	
Ιδιωτικω& ν Κεφαλαιουχικω& ν Εταιρειω& ν ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστε&ς. 

β) Στις περιπτω& σεις ανωνυ& μων εταιρειω& ν (Α.Ε.) τον Διευθυ& νοντα Συ& μβουλο, τα με&λη του Διοικητικου&  
Συμβουλι&ου, καθω& ς και τα προ& σωπα στα οποι&α με απο& φαση του Διοικητικου&  Συμβουλι&ου ε&χει ανατεθει& 
το συ& νολο της διαχει&ρισης και εκπροσω& πησης της εταιρει&ας. 
 
γ) Στις περιπτω& σεις των συνεταιρισμω& ν, τα με&λη του Διοικητικου&  Συμβουλι&ου, η&  

δ) στις υπο& λοιπες περιπτω& σεις νομικω& ν προσω& πων, τον, κατα&  περι&πτωση, νο& μιμο  εκπρο& σωπο. 

 

12.A.2	

α) Όταν ο  προσφε&ρων ε&χει αθετη& σει τις υποχρεω& σεις του ο& σον αφορα&  στην	 καταβολη&  φο& ρων η&  
εισφορω& ν κοινωνικη& ς ασφα& λισης και αυτο&  ε&χει διαπιστωθει& απο&  δικαστικη&  η&  διοικητικη&  απο& φαση με 
τελεσι&δικη και δεσμευτικη&  ισχυ& , συ& μφωνα με διατα& ξεις της χω& ρας ο& που ει&ναι εγκατεστημε&νος η&  την 
εθνικη&  νομοθεσι&α  η& /και  

β) ο Κ.τ.Ε. μπορει& να αποδει&ξει με τα κατα& λληλα με&σα ο& τι ο προσφε&ρων ε&χει αθετη& σει τις υποχρεω& σεις 
του ο& σον αφορα&  την καταβολη&  φο& ρων η&  εισφορω& ν κοινωνικη& ς ασφα& λισης. 

Αν ο προσφε&ρων ει&ναι Έλληνας πολι&της η&  ε&χει την εγκατα& σταση&  του στην Ελλα& δα, οι υποχρεω& σεις του 
που αφορου& ν τις εισφορε&ς κοινωνικη& ς ασφα& λισης καλυ& πτουν, το& σο την κυ& ρια, ο& σο και την επικουρικη&  
ασφα& λιση. 
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Οι	 υποχρεω& σεις	 των	 περ.	 α’	 και	 β’	 θεωρει&ται	 ο& τι	 δεν	 ε&χουν	 αθετηθει&	 εφο& σον	 δεν	 ε&χουν	 καταστει&	

ληξιπρο& θεσμες	η& 	εφο& σον	αυτε&ς	ε&χουν	υπαχθει&	σε	δεσμευτικο& 	διακανονισμο& 	που	τηρει&ται.	

Δεν	αποκλει&εται	ο	προσφε&ρων,	ο& ταν	ε&χει	εκπληρω& σει	τις	υποχρεω& σεις	του,	ει&τε	καταβα& λλοντας	τους	

φο& ρους	η& 	τις	εισφορε&ς	κοινωνικη& ς	ασφα& λισης	που	οφει&λει,	συμπεριλαμβανομε&νων,	κατα& 	περι&πτωση,	
των	δεδουλευμε&νων	το& κων	η& 	των	προστι&μων,	ει&τε	υπαγο& μενος	σε	δεσμευτικο& 	διακανονισμο& 	για	την	
καταβολη& 	τους,	στο	με&τρο	που	τηρει&	τους	ο& ρους	του	δεσμευτικου& 	κανονισμου& . 

 

12.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης   
προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:	

(α)	εα& ν	ο	οικονομικο& ς	φορε&ας	τελει&	υπο& 	πτω& χευση	η& 	ε&χει	υπαχθει&	σε	διαδικασι&α		ειδικη& ς	εκκαθα& ρισης	
η& 	 τελει&	 υπο& 	 αναγκαστικη& 	 διαχει&ριση	 απο& 	 εκκαθαριστη& 	 η& 	 απο& 	 το	 δικαστη& ριο	 η& 	 ε&χει	 υπαχθει&	 σε	
διαδικασι&α	πτωχευτικου& 	συμβιβασμου& 	η& 	ε&χει	αναστει&λει	τις	επιχειρηματικε&ς	του	δραστηριο& τητες	η& 	ε&χει	

υπαχθει&	σε	διαδικασι&α	 εξυγι&ανσης	και	δεν	τηρει&	 τους	ο& ρους	αυτη& ς	η& 	 εα& ν	βρι&σκεται	σε	οποιαδη&ποτε	
ανα& λογη	 κατα& σταση	 προκυ& πτουσα	 απο& 	 παρο& μοια	 διαδικασι&α,	 προβλεπο& μενη	 σε	 εθνικε&ς	 διατα& ξεις	

νο& μου.		

(β)	 εα& ν	ο	οικονομικο& ς	φορε&ας	ε&χει	διαπρα& ξει	σοβαρο& 	 επαγγελματικο& 	παρα& πτωμα,	το	οποι&ο	θε&τει	σε	
αμφιβολι&α	την	ακεραιο& τητα& 	του.	

	

Κριτήρια επιλογής (12.Β – 12.Γ)  

 

12.Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια	

Όσον	αφορα& 	την	καταλληλο& λητα	απο& 	οικονομικη& ς	και	χρηματοοικονομικη& ς	επα& ρκειας,	απαιτει&ται		οι	
οικονομικοι&	φορει&ς	να	διαθε&τουν	Με&σο	Ετη& σιο	Τζι&ρο	τα	τελευται&α	3	ε&τη,	μεγαλυ& τερο	των	300.000	ευρω& 	

πλε&ον	ΦΠΑ.	

	

12.Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα	

Όσον	 αφορα& 	 την	 καταλληλο& λητα	 απο& 	 τεχνικη& ς	 και	 επαγγελματικη& ς	 ικανο& τητας,	 απαιτει&ται	 	 οι	

οικονομικοι&	φορει&ς	σε	βα& θος	3ετι&ας	να	ε&χουν	εκτελε&σει		3	συναφη& 	ε&ργα	(ως	προς	το	περιεχο& μενο	και	
τον	προϋπολογισμο& ).	

 

 

Άρθρο 13: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 
13.1	Κατα& 	την	υποβολη& 	προσφορω& ν	οι	οικονομικοι&	φορει&ς	υποβα& λλουν:	
	
(α)	για	την	παράγραφο Α.1 του άρθρου 12 της παρούσας:		

απόσπασμα του ποινικού μητρώου,	που	να	ε&χει	εκδοθει&	ε&ως	τρεις	(3)	μη& νες	πριν	απο& 	την	υποβολη& 	
του	που	αφορα& 	τους	διαχειριστε&ς	σε	περι&πτωση	ομο& ρρυθμων	(Ο.Ε.),	ετερο& ρρυθμων	(Ε.Ε.)	και	εταιρειω& ν	

περιορισμε&νης	 ευθυ& νης	 (Ε.Π.Ε.),	 τον	 προ& εδρο	 και	 διευθυ& νοντα	 συ& μβουλο	 σε	 περι&πτωση	 ανω& νυμης	
εταιρει&ας	(Α.Ε.),	τα	με&λη	του	Διοικητικου& 	Συμβουλι&ου,	καθω& ς	και	τα	προ& σωπα	στα	οποι&α	με	απο&φαση	

του	Διοικητικου& 	Συμβουλι&ου	ε&χει	ανατεθει&	το	συ& νολο	της	διαχει&ρισης	και	εκπροσω& πησης	της	εταιρει&ας,		
τα	φυσικα& 	προ& σωπα	που	ασκου& ν	τη	διοι&κηση& 	του	σε	κα& θε	α& λλη	περι&πτωση.	
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(β)	για	την	παράγραφο	Α.2	του	άρθρου	12:		

β1)	πιστοποιητικό	φορολογικής	ενημερότητας,	που	εκδι&δεται	απο& 	την	Ανεξα& ρτητη	Αρχη& 	Δημοσι&ων	
Εσο& δων	(Α.Α.Δ.Ε.),	για	τον	οικονομικο& 	φορε&α	και	για	τις	κοινοπραξι&ες	στις	οποι&ες	συμμετε&χει.	

β2)	πιστοποιητικό	ασφαλιστικής	ενημερότητας	που	εκδι&δεται	απο& 	τον		e-ΕΦΚΑ.	Η	ασφαλιστικη& 	
ενημερο& τητα	καλυ& πτει	τις	ασφαλιστικε&ς	υποχρεω& σεις	του	προσφε&ροντος	οικονομικου& 	φορε&α	α)	ως	

φυσικο& 	η& 	νομικο& 	προ& σωπο	για	το	προσωπικο& 	τους	με	σχε&ση	εξαρτημε&νης	εργασι&ας,	β)	για	ε&ργα	που	
εκτελει&	μο& νος	του	η& 	σε	κοινοπραξι&α	καθω& ς	και	γ)		για	τα	στελε&χη-μηχανικου& ς	του	που	στελεχω& νουν	το	

πτυχι&ο	 της	 εργοληπτικη& ς	 επιχει&ρησης	 και	 που	 ε&χουν	 υποχρε&ωση	 ασφα& λισης	 στον	 eΕΦΚΑ	 (τομε&ας	
πρω& ην	ΕΤΑΑ	–ΤΜΕΔΕ).	Οι	εγκατεστημε&νοι	στην	Ελλα& δα	οικονομικοι&	φορει&ς	υποβα& λλουν	αποδεικτικο& 	
ασφαλιστικη& ς	 ενημερο& τητας	(κυ& ριας	και	 επικουρικη& ς	 ασφα& λισης)	για	 το	προσωπικο& 	 τους	με	σχε&ση	
εξαρτημε&νης	 εργασι&ας.	 Δεν	 αποτελου& ν	 απο& δειξη	 ενημερο& τητας	 της	 προσφε&ρουσας	 εταιρι&ας,	
αποδεικτικα& 	ασφαλιστικη& ς	ενημερο& τητας		των	φυσικω& ν	προσω& πων	που	στελεχω& νουν	το	πτυχι&ο	της	
εταιρι&ας	ως	εται&ροι.		

β3)	υπεύθυνη	δήλωση	του	προσφε&ροντος	ο& τι	δεν	ε&χει	εκδοθει&	δικαστικη& 	η& 	διοικητικη& 	απο&φαση	με	
τελεσι&δικη	και	δεσμευτικη& 	ισχυ& 	για	την	αθε&τηση	των	υποχρεω& σεω& ν	του	ο& σον	αφορα& 	στην	καταβολη& 	
φο& ρων	η& 	εισφορω& ν	κοινωνικη& ς	ασφα& λισης.		

	
(γ)	για	την	παράγραφο	Α.4(β)	του	άρθρου	12:		
	
γ1)	«Ενιαίο	Πιστοποιητικό	Δικαστικής	Φερεγγυότητας»	με	το	οποι&ο	βεβαιω& νεται	ο& τι	δεν	τελου& ν	
υπο& 	πτω& χευση,	πτωχευτικο& 	συμβιβασμο& ,	 αναγκαστικη& 	 διαχει&ριση,	δεν	 ε&χουν	υπαχθει&	σε	 διαδικασι&α	
εξυγι&ανσης		καθω& ς	και		ο& τι	το	νομικο& 	προ& σωπο	δεν	ε&χει	τεθει&	υπο& 	εκκαθα& ριση	με	δικαστικη& 	απο&φαση.	
Το	εν	λο&γω	πιστοποιητικο& 	εκδι&δεται	απο& 	το	αρμο& διο	πρωτοδικει&ο	της	ε&δρας	του	οικονομικου& 	φορε&α.		
	
γ2)	πιστοποιητικό	του	Γ.Ε.Μ.Η.	από	το	οποίο	προκύπτει	ότι	το	νομικό	πρόσωπο	δεν	έχει	λυθεί	
και	τεθεί	υπό	εκκαθάριση	με	απόφαση	των	εταίρων.	Συ& μφωνα	με	τις	κει&μενες	διατα& ξεις,	ως	κα& θε	
φορα& 	ισχυ& ουν.		Τα	φυσικα& 	προ& σωπα	δεν	υποβα& λλουν	πιστοποιητικο& 	περι&	μη	θε&σης	σε	εκκαθα& ριση.		
	
γ3)	 πιστοποιητικό	 ισχύουσας	 εκπροσώπησης	 του	 ΓΕΜΗ	 (αφορα& 	 νομικα& 	 προ& σωπα)	 το	 οποι&ο	
πρε&πει	να	ε&χει	εκδοθει&	ε&ως	τρια& ντα	(30)	εργα& σιμες	ημε&ρες	πριν	απο& 	την	υποβολη& 	του.	
	
γ4)	 εκτύπωση	 της	 καρτέλας	 “Στοιχεία	 Μητρώου/	 Επιχείρησης”	 από	 την	 ηλεκτρονική	
πλατφόρμα	της	Ανεξάρτητης	Αρχής	Δημοσίων	Εσόδων,	όπως	αυτά	 εμφανίζονται	 στο	 taxisnet,		
από	την	οποία	να	προκύπτει	η	έναρξη	και	μη	αναστολή	της	επιχειρηματικής	δραστηριότητάς	είτε	των	
νομικών	είτε	των	φυσικών	προσώπων.	
	
13.4	 Δικαιολογητικά	 απόδειξης	 καταλληλόλητας	 για	 την	 άσκηση	 της	 επαγγελματικής	
δραστηριότητας	του	άρθρου	12.Β	
	
Όσον	 αφορα& 	 την	 καταλληλο& λητα	 για	 την	 α& σκηση	 της	 επαγγελματικη& ς	 δραστηριο& τητας,	 οι	
προσφε&ροντες	υποβα& λλουν	βεβαι&ωση	εγγραφη& ς	στο	ΤΕΕ.	

 

13.5		Δικαιολογητικά	Τεχνικής	και	Επαγγελματικής	Ικανότητας	του	άρθρου	12.Γ	
	 	 	
Η	τεχνικη& 	και	επαγγελματικη& 	ικανο& τητα	των	προσφερο& ντων	αποδεικνυ& εται	με	κατα& θεση	πι&νακα	
συναφω& ν	ε&ργων	της	τελευται&ας	3ετι&ας.	

	
Άρθρο	14	:		Περιεχόμενο	Φακέλου	Προσφοράς	
	
14.1	 Η	 προσφορα& 	 των	 διαγωνιζομε&νων	 περιλαμβα& νει	 τους	 ακο& λουθους	 ηλεκτρονικου& ς	
υποφακε&λους:	
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(α)		υποφα& κελο	με	την	ε&νδειξη	«Δικαιολογητικα& 	Συμμετοχη& ς»	

(β)		υποφα& κελο	με	την	ε&νδειξη	«Οικονομικη& 	Προσφορα& »	
συ& μφωνα	με	τα	κατωτε&ρω:	

	
 
14.2	Ο	υποφα& κελος	«Δικαιολογητικα& 	Συμμετοχη& ς»	πρε&πει,	επι&	ποινη& 	αποκλεισμου& ,	να	περιε&χει	τα	
ακο& λουθα	στοιχει&α:	

	
-απο& σπασμα	του	ποινικου& 	μητρω& ου	
-πιστοποιητικο& 	φορολογικη& ς	ενημερο& τητας	
-πιστοποιητικο& 	ασφαλιστικη& ς	ενημερο& τητας	
-υπευ& θυνη	δη& λωση	του	προσφε&ροντος	ο& τι	δεν	ε&χει	εκδοθει& 	δικαστικη& 	η& 	διοικητικη& 	απο& φαση	με	
τελεσι&δικη	 και	 δεσμευτικη& 	 ισχυ& 	 για	 την	 αθε&τηση	 των	 υποχρεω& σεω& ν	 του	 ο& σον	 αφορα& 	 στην	
καταβολη& 	φο& ρων	η& 	εισφορω& ν	κοινωνικη& ς	ασφα& λισης	
-Ενιαι&ο	Πιστοποιητικο& 	Δικαστικη& ς	Φερεγγυο& τητας	
-πιστοποιητικο& 	του	Γ.Ε.Μ.Η.	απο& 	το	οποι&ο	προκυ& πτει	ο& τι	το	νομικο& 	προ& σωπο	δεν	ε&χει	λυθει&	και	

τεθει&	υπο& 	εκκαθα& ριση	με	απο& φαση	των	εται&ρων	
-	πιστοποιητικο& 	ισχυ& ουσας	εκπροσω& πησης	του	ΓΕΜΗ	(αφορα& 	νομικα& 	προ& σωπα)	το	οποι&ο	πρε&πει	

να	ε&χει	εκδοθει&	ε&ως	τρια& ντα	(30)	εργα& σιμες	ημε&ρες	πριν	απο& 	την	υποβολη& 	του	
-εκτυ& πωση	της	καρτε&λας	“Στοιχει&α	Μητρω& ου/	Επιχει&ρησης”	απο& 	την	ηλεκτρονικη& 	πλατφο& ρμα	της	
Ανεξα& ρτητης	Αρχη& ς	Δημοσι&ων	Εσο& δων	ο& πως	αυτα& 	εμφανι&ζονται	στο	taxisnet,		απο& 	την	οποι&α	να	
προκυ& πτει	η	ε&ναρξη	και	η	μη	αναστολη& 	της	επιχειρηματικη& ς	δραστηριο& τητα& ς	τους	
-υπευ& θυνη	δη& λωση	του	προσφε&ροντος	ο& τι	δεν	συντρε&χουν	στο	προ& σωπο& 	του	οι	οριζο& μενοι	λο& γοι	
αποκλεισμου& .	
-βεβαι&ωση	εγγραφη& ς	στο	ΤΕΕ.	
-πι&νακα	συναφω& ν	ε&ργων	
 
14.3 Ο	υποφα& κελος	«Οικονομικη& 	Προσφορα& »	περιε&χει:		
-το	Έντυπο	Οικονομικη& ς	Προσφορα& ς	και	
-τον	 Χρονικο& 	 Προγραμματισμο& 	 Εργασιω& ν	 (Δια& γραμμα	 GANTT)	 που	 προτει&νει,	 νομι&μως		
υπογραμμε&να.	
	
	
 Άρθρο 15 :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
	
Κα& θε	διαφορα& 	μεταξυ& 	των	συμβαλλο& μενων	μερω& ν	που	προκυ& πτει	η& 	σχετι&ζεται	με	την		ερμηνει&α	και/	η& 	
το	 κυ& ρος	 και/η& 	 την	 εφαρμογη& 	 και/η& 	 την	 εκτε&λεση	 της	 Συ& μβασης	 επιλυ& εται	 αποκλειστικα& 	 στα	
Δικαστη& ρια	Θεσσαλονι&κης.	Περαιτε&ρω	διατυπω& σεις	υπα& ρχουν	στην	Ε.Σ.Υ.. Ο	Κ.τ.Ε.	δεν	αναλαμβα& νει	
δε&σμευση	 η& 	 υποχρε&ωση	 με	 την	 παρου& σα	 προκη& ρυξη	 ε&ναντι	 οποιουδη& ποτε	 τρι&του	 η& 	 τρι&των	 που	 θα	
υποβα& λλουν	 προσφορε&ς	 για	 την	 ανα& ληψη	 ε&ργου.	 Σε	 ουδεμι&α	 περι&πτωση	 γεννα& ται	 οποιοδη&ποτε	
δικαι&ωμα	 υπε&ρ	 των	 υπολοι&πων	 υποψηφι&ων	 που	 μετε&χουν	 στην	 παρου& σα	 για	 αποζημι&ωση	 η& 	 α& λλη	

ικανοποι&ηση	εις	βα& ρος	του	Κ.τ.Ε..	
	

 
………………………………………… 

(Τόπος – Ημερομηνία) 


