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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Αθήνα,17/5/2018 
 
Αρ.Διακήρυξης: 2  
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), βάσει των παρακάτω διατάξεων και 
λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής ολοκληρωμένων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, ιδίως σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, 
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο 
προσφοράς δια συμπληρώσεως αναλυτικού τιμολογίου και με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και για την εκτέλεση της υπηρεσίας: 
«Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος».  

 
Άρθρο 1 

Ισχύουσες διατάξεις 
 

Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις που διέπουν τη διενέργεια του 
διαγωνισμού και την εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, ήτοι: 
 

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(Α΄147). 

2. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143). 

3. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών  Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση 
των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74).  

4. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
(Α΄204).  

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “ Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

6. Του Ν. 4407/1929 (Α΄316).  
7. Όλων των σχετικών προς τα ανωτέρω διαταγμάτων και εγκυκλίων. 
8. Τον κωδικό 0419 του προϋπολογισμού του ΤΕΘΑ, έτους 2018, στον οποίο 

υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση 9.920,00€ για την ανωτέρω υπηρεσία.  

ΑΔΑ: ΩΦΚΙΟΡΛΦ-ΛΥΥ



2 
 

9. Την υπ’ αριθ. 23/07-03-2018 (ΑΔΑ:7ΝΩΗΟΡΛΦ-ΜΚΡ) απόφαση 
δέσμευσης πίστωσης του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ), από τον Γ΄ 
Κλάδο του ΓΕΣ. 

10. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΤΕΘΑ για 
την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού και τη συνδρομή όλων των νομίμων 
προϋποθέσεων.  

11. Την ανάγκη του ΤΕΘΑ για την παροχή της υπόψη υπηρεσίας και τους 
όρους της παρούσας. 

 
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά, για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας.    
 

Άρθρο 2 
Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 
1. Ο διαγωνισμός αφορά στην υπηρεσία «Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος», με 
στόχο την υποβοήθηση του φορέα στην επιτάχυνση των ενεργειών που 
απαιτούνται για την αξιοποίηση των ακινήτων που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του 
ΤΕΘΑ. Οι ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν ιδίως:  

 
α) στην Πολεοδομία: Έλεγχο των φακέλων ως προς το πολεοδομικό 

καθεστώς, δηλαδή τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης. Παρακολούθηση και 
καθοδήγηση σχετικά με θέματα ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, αιγιαλού – 
παραλίας – παλαιού αιγιαλού, δόμησης κοντά σε ρέματα, δόμηση εντός χερσαίας 
ζώνης κ.λπ. 
 

β) Περιβάλλον: Γνωμοδότηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά περιοχών NATURA, Ramsar, οικοτόπων 
φυσικού  κάλλους και προστατευόμενων περιοχών γενικότερα. 
 
Ειδικότερα, στις υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνονται και: 
 

• Η εκτίμηση της πληρότητας του φακέλου των ακινήτων. 
• Η αξιολόγηση του περιεχομένου των φακέλων. 
• Η παρακολούθηση και καθοδήγηση της Υπηρεσίας, σχετικά με την άρση 

ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, τη σύνταξη πράξεων εφαρμογών, την 
τροποποίηση (σημειακή ή μη) πολεοδομικών σχεδίων, κ.α. 

• Η μορφοποίηση σχετικών σχεδίων εισηγήσεων – αποφάσεων. 
• Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με την αντιμετώπιση των 

προαναφερόμενων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων. 
• Η σύνταξη τεχνικών υπομνημάτων, σε περιπτώσεις δικαστικών 

προσφυγών. 
• Η εκτέλεση των καθηκόντων που προσιδιάζουν με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού, όπως προσδιορίζονται από το Διευθυντή του ΤΕΘΑ.  
 

2. Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας θα είναι το κτήριο του ΤΕΘΑ, Θαλού και 
Πιττακού 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10558.  
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Άρθρο 3 

Αναθέτουσα Αρχή-Χρόνος και τόπος Διαγωνισμού 
 
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΘΑ 
Οδός: Θαλού και Πιττακού 10, Αθήνα 
Τ.Κ.: 10558 
Τηλ. 2103226703 
Fax: 2103255529 
Email: info@ndf.gr 
Ιστοσελίδα: www.ndf.gr 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του ΤΕΘΑ, οδός Θαλού και 
Πιττακού 10, Αθήνα.  

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο 
διαγωνισμό, ορίζεται η Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018.  

Ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο ή 

κηρυχθεί άγονος, τότε θα επαναληφθεί τη 14 Ιουν 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 

αποσφράγισής τους, η οποία διενεργείται δημόσια, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.  
 

Άρθρο 4 
Συμβατικά στοιχεία 

 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

 
α) Η παρούσα διακήρυξη. 

 
β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Β΄3698).  
 

Άρθρο 5 
Λήψη πληροφοριών-Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της 

σύμβασης και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία, από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσίων και Ανθρωπίνου Δυναμικού του 
ΤΕΘΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 210-
3226703, αρμόδιος: Ανθλγός (ΠΖ-ΕΥ) Νταλιάνης Βασίλειος, καθώς και από τις 
ιστοσελίδες www.ndf.gr και www.army.gr.  
 
 
 
 
 

mailto:info@ndf.gr
http://www.ndf.gr/
http://www.ndf.gr/
http://www.army.gr/
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Άρθρο 6 
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση προμήθειας 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

8.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 9.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 
για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Θα βαρύνει τον κωδικό 0419 του προϋπολογισμού του ΤΕΘΑ του 
οικονομικού έτους 2018.  

Θα χρηματοδοτηθεί από τον Π/Υ ΤΕΘΑ στον ΚΑΕ 0419.  
 

Άρθρο 7 
Κριτήριο Ανάθεσης-Ανάδειξη Αναδόχου 

 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016 και ύστερα από 
βαθμολόγηση κριτηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 15 της διακήρυξης.  
 

Άρθρο 8 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
1. Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, παρέχουν εχέγγυα 
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης, πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
αποδεδειγμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
παρούσας και που είναι εγκατεστημένοι: 

 
α) Σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
β) Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 
γ) Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία 

για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), εφόσον καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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 συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 
και 4 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016.   
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 
μορφή για την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί 
ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 
κοινοπραξία).  
 

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος της ένωσης.  
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Άρθρο 9 

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς-Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

1. Ο φάκελος προσφοράς των διαγωνιζόμενων περιλαμβάνει, με ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής». 
 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά».  
 

2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να 
περιέχει τα ακόλουθα: 
 

2.1. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) που υπογράφεται 
από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, φυσικό 
πρόσωπο σε περίπτωση επιτηδευματία ή ατομικής επιχείρησης ή οι διαχειριστές 
της εταιρίας (στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) ή ο διευθύνων σύμβουλος, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση της ΑΕ).  
Στο ΤΕΥΔ που υποβάλει η ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής και υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Υποβάλλεται ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

α) Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους:  

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

 Δωροδοκία 

 Απάτη 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 Για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή αδίκημα κατά την άσκηση 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται όταν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 
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αα) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 

προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ), τους διαχειριστές,  
 

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

β) Δεν 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 τις 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο 
προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων, 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.  
 

γ) Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους 
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.  
 

δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
 

ε) Δε σύναψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού.  
 

στ) Είναι σε θέση, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή και χωρίς καθυστέρηση να προσκομίσει τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, εφόσον του ζητηθεί, προς απόδειξη της μη συνδρομής των 
λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016, αν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, 
άλλως κηρύσσεται έκπτωτος και αποκλείεται για πέντε (5) έτη η συμμετοχή του σε 
διαγωνισμούς του ΤΕΘΑ.  
 

ζ) Δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς του 
Δημοσίου, των νπδδ και ΟΤΑ, διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα.   
 

η) Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας.  
 

2.2. Την Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι :  
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α) Έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Επίσης, ότι η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλύπτει το σύνολο της 
ζητούμενης υπηρεσίας και ότι τα στοιχεία που έχει αναφέρει ανωτέρω, είναι ακριβή 
και ορθά και έχει πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση ψευδών 
δηλώσεων.  
 

β) Δεσμεύεται για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 
13 της παρούσας.  
 

2.3. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ) 
ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζόμενου. Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, τα πρόσωπα που δεσμεύουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία των μελών του διοικητικού 
οργάνου.  
Απαιτείται επίσης, παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 
συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση 
οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  Όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 

3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας. Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τότε συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με τις ίδιες ενδείξεις.  
 

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 
προσφοράς για το σύνολο της υπηρεσίας, με συμπληρωμένο τον πίνακα 
οικονομικής προσφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας. Ο 
πίνακας οικονομικής προσφοράς θα είναι πλήρως και ευδιάκριτα συμπληρωμένος 
σε όλα τα μέρη, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως ελλιπής ή ασαφής.   
 

Οι τρεις ως άνω φάκελοι, «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», «Τεχνικής 
Προσφοράς» και «Οικονομικής Προσφοράς», φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου προσφοράς.  
 
 
 

Άρθρο 10 
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Υποβολή φακέλου προσφοράς 
 

1. Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων υποβάλλεται 
αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, μέσα στην προθεσμία του 
άρθρου 3 με την κατάθεσή του στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (ΤΕΘΑ) 
ή με ταχυδρομική αποστολή και  γίνεται δεκτός, εφόσον έχει πρωτοκολληθεί το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως του διαγωνισμού, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3 της παρούσας. Η ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων των 
προσφορών θα αποδεικνύεται με τη λήψη αριθμού πρωτοκόλλου εισερχομένου 
εγγράφου.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά,  ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους.  
 

2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
 
Προσφορά του «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Επωνυμία, Ταχ. Δ/νση, 
Τ.Κ., Πόλη, τηλέφωνο, fax & email)» 
Προς:  Τον Πρόεδρο της Επιτροπής  Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ  
Φάκελος προσφοράς Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ιδίως σε θέματα Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος». 
Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΘΑ 
Αριθμός διακήρυξης: ………………………….. 
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : ….-….-….. 
 

3. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε 
τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης.  
 

Άρθρο 11 
Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών-Λόγοι απόρριψης 

προσφορών 
 

1. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές έγγραφα θα συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η συνθήκη της Χάγης, όπως κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.  
 

2. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο 
εκπρόσωπο αυτών. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 
υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το 
αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  
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3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
  

4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 
ή θέτουν όρους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

5. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
Δεν μπορεί να συμμετέχει ξεχωριστά και για δικό του λογαριασμό, αυτός που 
εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρία ή είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου 
διαγωνιζόμενης εταιρίας.  
 

6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Αν 
υποβληθούν τέτοιες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

7. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης, 
αλλά πρέπει να υποβάλλονται για το σύνολο της υπηρεσίας.  
 

8. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων της σύμβασης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από 
τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης 
προσφοράς.  
 

Άρθρο 12 
Τιμή προσφοράς 

 
1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στο φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΜΗΜΑ 
Συμβουλευτικές 

υπηρεσίες  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 (Ευρώ προ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(Ευρώ προ 
Φ.Π.Α.) 

1  
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   

Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

 
2. Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική και σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή μονάδας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

3. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την προσφερόμενη τιμή αριθμητικώς 
και ολογράφως σε ευρώ, για το σύνολο της υπηρεσίας. Στην τιμή θα 
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την 
εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Θα δίνεται ενιαία, ως εξής: 
 

α) Τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ και  
 
β) Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό), στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία.  

 
4. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να δίνεται, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. 

Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα ή αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

5. Εάν στο διαγωνισμό η προσφερόμενη τιμή είναι υπερβολικά χαμηλή, οι 
προσφορές θα εξετάζονται λεπτομερώς, πριν την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να 
παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με το λόγο της 
χαμηλής τιμής.  
 

Άρθρο 13 
Χρόνος ισχύος προσφορών 

 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, με 
δυνατότητα παράτασης έως και έξι (6) μήνες, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Ο ανάδοχος, υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η υπηρεσία, αποδέχεται με την 
υπογραφή της σύμβασης, την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς 
του, για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.  
 

Άρθρο 14 
Παραλαβή προσφορών-Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης 

 
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς: 

 
α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ, η 

οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. Φ.600/7/1545/Σ.355/26 Μαρ 18/ΤΕΘΑ/5ο, 
επικοινωνεί με το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, για να διαπιστώσει αν 
έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 10 της παρούσας (σημειώνεται ότι 
τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στο φάκελο προσφοράς αναγράφεται η ώρα και η 
ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώριση στο φάκελο μονογράφεται από τον 
αρμόδιο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ 
εντολήν του Προέδρου της, και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 
υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν 
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αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την 
ανάθεση της σύμβασης. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η 
Επιτροπή  Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ σημειώνει στο πρακτικό της την 
εκπρόθεσμη υποβολή (όπως προκύπτει από το σημείωμα επί του φακέλου 
συμμετοχής και του πρωτοκόλλου) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.  
 

β) Η Επιτροπή  Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στο άρθρο 3, η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  
 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών: 
 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή  Αξιολόγησης Προσφορών 
του ΤΕΘΑ όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους οικονομικούς φορείς υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών  σε πρακτικό, το οποίο μονογράφεται από τα 
μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται 
από το ίδιο το όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.  
 

β) Στη συνέχεια, η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για 
την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους 
αποκλεισμού τους.  
 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των 
προσφορών, αποσφραγίζονται  κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από 
την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική 
ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους 
λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και 
β΄, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών, μπορεί να γίνει σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της 
Επιτροπής  Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ. 
 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
Διευθυντή του ΤΕΘΑ, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες. Κατά της 
ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: ΩΦΚΙΟΡΛΦ-ΛΥΥ



12 
 

 
Άρθρο 15 

Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, που υποβάλλουν προσφορά για την υπηρεσία, θα 
πρέπει να πληρούν, να αποδεικνύουν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, επί ποινή 
αποκλεισμού, τις ελάχιστες προϋποθέσεις αποδεδειγμένης εμπειρίας, 
τεχνογνωσίας, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παρόν άρθρο ουσιώδεις 
όρους. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης 
ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κάθε 
έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που διαπιστώνεται μετά από τον έλεγχο της 
τεχνικής προσφοράς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου που τα 
υπέβαλε. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 
 

α) Έλεγχος του περιεχομένου των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η ικανοποίηση των όρων της διακήρυξης και  

 
β) Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους 

όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:  
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Ποιότητα, σαφήνεια και αποτελεσματικότητα 
προτεινόμενης μεθοδολογίας και ανάλυσης της 
κάθε φάσης/δραστηριότητας του έργου, 
αξιοποιώντας τον διατιθέμενο τεχνικό 
εξοπλισμό/υποδομές  και σύνδεσή τους με τα 
απαιτούμενα παραδοτέα, που περιγράφονται στο 
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων. 

40% 

Κ2 Οργάνωση (επάρκεια - σαφήνεια κατανομής 
αρμοδιοτήτων) – εμπειρία και 
αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου. 

60% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ: 100% 

 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν, να αποδεικνύουν και να 
τεκμηριώνουν επαρκώς, ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τους 
κάτωθι αναφερόμενους ουσιώδεις όρους: 

 
i) Να έχουν αντικείμενο απασχόλησης την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Χωροταξίας, γεγονός που θα αποδεικνύεται 
με κατάλογο παρόμοιων συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς, κατά την 
τελευταία πενταετία. 
Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει τον τίτλο της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή 
αυτής, την Αναθέτουσα Αρχή, την αμοιβή της σύμβασης και του ποσοστού 
συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτή, τις ημερομηνίες έναρξης και επιτυχούς 
περαίωσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των συμβάσεων αποδεικνύονται, εάν ο 
αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή 
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θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (βεβαίωση/πρωτόκολλο παραλαβής) και εάν ο 
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά, βεβαίωση του 
αποδέκτη ή σχετική σύμβαση. 

 
ii) Να διαθέτουν μελετητές (Α΄τάξη πτυχίου ή ανώτερης) με αποδεδειγμένη 
τετραετή τουλάχιστον εμπειρία στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών : 

• Χωροταξικές (κατηγορία 1) 
• Πολεοδομικές (κατηγορία 2) 
• Αρχιτεκτονικές (κατηγορία 6) 
• Στατικές (κατηγορία 8) 
• Συγκοινωνιακές (κατηγορία 10) 
• Γεωλογικές (κατηγορία 20) 
• Περιβαλλοντικές (κατηγορία 27) 
• Τοπογραφικών αποτυπώσεων (κατηγορία 16) 

 
iii) Να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιημένο 
από αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για 
την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA) και ειδικότερα 
μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής (Π.Δ. 
118/07, άρθρο 9), το οποίο αποδεικνύεται με την υποβολή του εν λόγω 
πιστοποιητικού που θα είναι σε ισχύ (ISO ή ισοδύναμο). Σε περίπτωση 
σύμπραξης οικονομικών φορέων, θα πρέπει όλοι οι οικονομικοί φορείς να 
διαθέτουν το εν λόγω σύστημα. 
 
iv) Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην 
οποία να δηλώνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί αμέσως σε κάθε ζήτημα που 
προσιδιάζει στο αντικείμενο της σύμβασης και ότι θα παρευρίσκεται και θα 
συμμετέχει σε μία (1) σύσκεψη ανά μήνα, μετά των οργάνων του ΤΕΘΑ, εφόσον 
προσκαλείται προς τούτο με κάθε πρόσφορο τρόπο.  

Σημειώνεται, ότι τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης και θα 
πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, τα περιγραφόμενα δεδομένα, 
έγγραφα και βεβαιώσεις αναλυτικά να προσκομίζονται στην τεχνική προσφορά 
των διαγωνιζόμενων, προκειμένου να αξιολογηθούν. Τα στοιχεία που θα 
προσκομισθούν για απόδειξη των κριτηρίων και των άλλων χαρακτηριστικών του 
διαγωνιζόμενου, τόσο για την αποδοχή, όσο και για την αξιολόγηση-βαθμολόγησή 
του, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Όμως, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
Υπηρεσίες και τους Φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014, όπως και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 36 παρ. 2β΄του ν. 4194/2013, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και 
Φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.   
 

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο, με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής εκ των υποψηφίων, των 
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οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές, σύμφωνα με τα 
παραπάνω.  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα, με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου BK θα προκύπτει από το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 
βαθμολογία της προσφοράς BΤ.Π. θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς ΣΤΠ υπολογίζεται, με βάση τον 
παρακάτω τύπο :  

ΣΤΠ = ΒΚ1 x 40% + ΒΚ2 x 60%   
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
 
Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς: 
H συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς ΣΟΠ υπολογίζεται με βάση 
τον παρακάτω τύπο: 

ΣΟΠ = (Omin/Ο) x 100 
όπου: 
Omin : Το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 
O : Το κόστος της εξεταζόμενης προσφοράς 
 
 
Τελική αξιολόγηση: 
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης ΤΒΑ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΤΒΑ = ΣΤΠ x 80% + ΣΟΠ x 20% 
όπου:  
ΣΤΠ : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 
ΣOΠ : η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 
Η Τεχνική Προσφορά έχει συντελεστή βαρύτητας 80% και η Οικονομική 
Προσφορά 20%. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο, στα ανωτέρω 
κριτήρια. 
 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη με τον 
μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης προσφοράς ΤΒΑ.  
 

Άρθρο 16 
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών του ΤΕΘΑ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 
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πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει, σύμφωνα 
με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα δικαιολογητικά, όπως 
καθορίζονται ειδικότερα, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016.  
Η ισχύς του δικαιώματος και των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως 
ορίστηκαν στα άρθρα 8 και 9 της παρούσας, κρίνεται κατά την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, 
θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός έξι (6) μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 3.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
στην Επιτροπή και είναι τα εξής: 

 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου ή ισοδύναμου εγγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του Κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής του οικονομικού 
φορέα, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 
της παρούσας.  
Για τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά υποχρέωση προσκόμισης 
αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της 
συμμετέχουσας εταιρίας, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρίας (ΑΕ), ο πρόεδρος και 
οι διευθύνοντες σύμβουλοι, σε περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων 
(ΕΕ), εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), οι διαχειριστές αυτών και σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος.  
 

β) Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων (φορολογική ενημερότητα). 
 

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα) και για την κύρια και την επικουρική ασφάλιση.  
 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου.  
 

ε) Γενικό Πιστοποιητική Μεταβολών από το ΓΕΜΗ για νομικά πρόσωπα.  
 

στ) Πιστοποιητικά του οικείου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή 
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή ότι δεν 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 
συμμετέχει στην ένωση, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε 
αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει, εντός πέντε (5) ημερών, από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 
που δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν 
ακόμα από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 
διαδικασίας.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 9, η  διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του ΤΕΘΑ και τη 
διαβίβαση του φακέλου στον Διευθυντή του ΤΕΘΑ για τη λήψη απόφασης, είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
έκπτωτου, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  
 

Άρθρο 17 
Κατακύρωση-Πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης 

 
Ο Διευθυντής του ΤΕΘΑ είτε κατακυρώνει είτε ματαιώνει τη διαδικασία, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.  
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, με απόδειξη. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση 
των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
εντός δώδεκα (12) ημερών, από την κοινοποίηση έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών 
εγγράφων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται και 
συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα 
παραπάνω στοιχεία και υπογράφεται από το Διευθυντή του ΤΕΘΑ. Η περίοδος της 
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σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα έχει διάρκεια ισχύος τριών 
(3) ετών. 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί με συνέπεια στις από 
τη σύμβαση και το νόμο υποχρεώσεις του, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί 
μονομερώς από την πλευρά του ΤΕΘΑ, με όλες από το νόμο προβλεπόμενες 
συνέπειες.  
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 
Άρθρο 18 
Ενστάσεις 

 
 Κατά των πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, χωρεί ένσταση και η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι 
το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης, η οποία μπορεί να γίνει και 
με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των 
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 
παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή μερικώς δεκτή, από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 

Άρθρο 19 
Έκπτωση και υποχρεώσεις αναδόχου 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 16 και 17 της παρούσας.  
Κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, οι οποίες είναι όλες ουσιώδεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
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Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν η σύμβαση δεν υπεγράφη με ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 
ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής οι κυρώσεις της 
παρ. 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της 
υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα 
Αρχή και υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας.  Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει 
στον ανάδοχο όλα τα στοιχεία των υπόψη υποθέσεων, εγγράφων, εκθέσεων, 
χαρτών, εισηγήσεων κ.λπ. σε έντυπη ή / και ψηφιακή μορφή, ώστε να είναι δυνατή 
η υλοποίηση, της ως άνω υποχρέωσης του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί, υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της.  

 
Άρθρο 20 

Τρόπος πληρωμής-Παραλαβή υπηρεσίας 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Το 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, με 
την ως κάτωθι περιγραφόμενη διαδικασία: 
Υποβολή από τον Ανάδοχο των Λογαριασμών Πληρωμής της Αναθέτουσας Αρχής 
και έκδοση από αυτήν, κατόπιν ελέγχου, της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
των παραδοτέων. 
Στον λογαριασμό αναγράφονται: 

• Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 
• Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας συνυποβάλλεται πίνακας επιμερισμού 

της αμοιβής στα μέλη της. 
• Το πληρωτέο ποσό. 
• Ο αναλογούν Φ.Π.Α. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται από το ΤΕΘΑ, με την έκδοση 
Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΤΕΘΑ, οι οποίες διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις 4,42032% (Μ.Τ.Σ. 4%, 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%, Α.Ε.Π.Π. 0,06%, Χαρτόσημο 0,2836%, ΟΓΑ Χαρτόσημο 
0,01672%) καθώς και επιβάρυνση Φ.Ε. 8%, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
Η συνολική δαπάνη  θα βαρύνει τον Π/Υ ΤΕΘΑ στον ΚΑΕ 0419.  
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Άρθρο 21 
Δημοσιότητα 

 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στις ιστοσελίδες 
www.ndf.gr και www.army.gr, όπου μπορεί να αντληθεί το σύνολο των εγγράφων 
της σύμβασης.  
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 
του ΤΕΘΑ και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  
 

Άρθρο 22 
Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 
Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 
4412/2016. Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 
φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.  
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια των Αθηνών 
και εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘYΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΘΑ 
                          (Τ.Σ.Υ.) 
 
 
                                                                
 
 

     Αντώνιος Κονδύλης  
                    Αντιστράτηγος 
  
 
 
 

            

http://www.ndf.gr/
http://www.army.gr/
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