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Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 

με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: 

 

«Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της 

Περιφέρειας Ηπείρου» με ΣΔΙΤ 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄232), όπως ισχύει,  

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει, 

 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των περί 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο "Οργανισμός Ελεγκτικού 

Συνεδρίου"», όπως ισχύει, 

 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως ισχύει, 

 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), 

 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018), 

 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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», όπως ισχύει, 

 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει,  
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 της υπ’ αριθ. 117384/26.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β’ 3921/31.10.2017), 

καθώς και με τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 

καθώς και 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, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, 

Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. 

και καλεί 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει φάκελο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α΄ Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Προεπιλογή) 

για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του ανωτέρω Έργου. 
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1. Άρθρο 1: Εισαγωγή - Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμπραξης και CPV 

1.1 Με την από 26.07.2016 σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) και της Περιφέρειας Ηπείρου για την πράξη: “Efficient Eco-Friendly Transportation, 

Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus”, που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), με κωδικό “ELENA-2014-058”, η 

δεύτερη πέτυχε την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ωρίμανση Ενεργειακών Έργων από 

το μηχανισμό ELENA - European Local EΝergy Assistance (Ευρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά 

Ενεργειακά Προγράμματα), ένα εργαλείο παροχής τεχνικής βοήθειας που προωθείται από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

στοχεύει στην κινητοποίηση πόρων για δράσεις αειφόρου ενέργειας σε τοπικό επίπεδο και 

στην υποστήριξη τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών για την ωρίμανση και εν γένει 

επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων τους, προς την κατεύθυνση αυτή.  

1.2 Μεταξύ των έργων της προαναφερόμενης πράξης, που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο 

μηχανισμό χρηματοδότησης τεχνικής βοήθειας, περιλαμβάνονται και υποέργα αναβάθμισης 

του οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου, ώστε να 

καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές. 

1.3 Το Έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 

Ηπείρου για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσω της ενεργειακής 

αναβάθμισης των υποδομών, της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών 

κέντρων της Περιφέρειας Ηπείρου και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δυνατότητες 

εξοικονόμησης ενέργειας και περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ.  

1.4 Με την υπ’ αριθ. 8/47/27.07.2018 απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο της 

Περιφέρειας Ηπείρου αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή του έργου της 

αναβάθμισης του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας 

Ηπείρου, στις διατάξεις του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 

232 Α/22.09.2005).  

1.5 Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3389/2005, η Περιφέρεια 

Ηπείρου, υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ) πρόταση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο 

Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με ΣΔΙΤ, η οποία εντάχθηκε 

στον προβλεπόμενο από το ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων. 

Ακολούθως, υπεβλήθη στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) αίτηση για την υπαγωγή της εν λόγω Σύμπραξης στις διατάξεις του ν. 

3389/2005.  

1.6 Με την υπ’ αριθ. 45/17.04.2019 απόφασή της, η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κατόπιν της ως άνω αιτήσεως της Περιφέρειας Ηπείρου, 

ενέκρινε ομόφωνα την υπαγωγή του Έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 και την 

υλοποίησή του με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.  

1.7 Το αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης αφορά στο σχεδιασμό, χρηματοδότηση, 

προμήθεια/εγκατάσταση, αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου και τεχνική διαχείριση (ήτοι, 

συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση) του συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού του 

Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων 

ειδικών συστημάτων τηλεδιαχείρισης, ελέγχου και συνοδευτικών έργων, για χρονικό 

διάστημα έως δεκαέξι (16) έτη, από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτή 

περιγράφεται παρακάτω (εφεξής καλούμενο ως «Σύστημα» ή «Σύμπραξη» ή «Έργο»). Εξ 

αυτών, η περίοδος μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκατάστασης έχει εκτιμηθεί περίπου στα 
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δύο (2) έτη. Η ακριβής διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης και οι επιμέρους προθεσμίες, θα 

καθορισθούν ειδικότερα κατά τη Β’ Φάση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας.  

1.8 Η Σύμπραξη αφορά, ειδικότερα, στην παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της 

ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των υποδομών οδοφωτισμού στους βασικούς 

οδικούς άξονες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι 

στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από αντίστοιχα νέας τεχνολογίας με 

σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, στην αποκατάσταση των βλαβών/φθορών που αφορούν 

στις υποδομές οδοφωτισμού του εν λόγω οδικού δικτύου και σε λοιπά συνοδά έργα, στην 

αναβάθμιση, τεχνική διαχείριση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Συστήματος, με 

σύγχρονους όρους ποιότητας, ασφάλειας και πληρότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης και ελέγχου. Σε 

κάθε περίπτωση, το αντικείμενο του Έργου θα διαμορφωθεί και οριστικοποιηθεί κατά τη Β’ 

Φάση του Διαγωνισμού, κατά την οποία θα καθοριστεί ο βασικός σχεδιασμός του. Συνοπτική 

περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.  

1.9 Σε αυτό το πλαίσιο και σε σχέση με το ανωτέρω Έργο, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης 

(με την Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα συστήσει) θα αναλάβει μεταξύ άλλων:  

1.9.1 τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών, καθώς και το σύνολο των 

ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να 

διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων 

που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, μεταξύ δε αυτών, και τον 

προσδιορισμό της κλάσης φωτισμού ανά οδό, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.   

1.9.2 το σύνολο των προβλεπόμενων στις μελέτες, εργασιών για την εγκατάσταση και 

αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών, την αποκατάσταση των βλαβών/φθορών 

που αφορούν στις υποδομές οδοφωτισμού του εν λόγω οδικού δικτύου, καθώς και 

την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και έναρξη 

λειτουργίας του Συστήματος. 

1.9.3 την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του πάγιου κινητού εξοπλισμού που 

κρίνεται απαραίτητος για την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύγχρονη λειτουργία του 

Συστήματος και την παροχή των υπηρεσιών. 

1.9.4 τη χρηματοδότηση του Έργου, με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια.  

1.9.5 την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος 

τηλεδιαχείρισης και ελέγχου της λειτουργίας του.  

1.9.6 την τεχνική διαχείριση του Συστήματος που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης 

Σύμπραξης, η οποία συνίσταται κατά βάση στη λειτουργία, συντήρηση και εν γένει 

διαχείριση αυτού,  

1.9.7 Tην ασφάλιση του συνόλου των υποδομών, εγκαταστάσεων και συστημάτων που 

αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και 

εγκατάστασης του Συστήματος, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας, καθώς και τη 

σύναψη και διατήρηση σε ισχύ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οποίων η έκδοση 

είναι υποχρεωτική, κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.9.8 Οι τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές αποτελέσματος θα καθορισθούν μέσω 

του ανταγωνιστικού διαλόγου κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού. Η λειτουργία και 

συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης συνίσταται, ιδίως, στην 

καθημερινή λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων με ίδια μέσα, τη συνήθη, 
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προληπτική και διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση και την περιοδική 

αντικατάσταση / ανανέωση τμημάτων, στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού 

(life cycle cost) του συνόλου των εγκαταστάσεων, την καθημερινή διαθεσιμότητα 

των εγκαταστάσεων και συστημάτων και των υποδομών του δικτύου, όπως αυτά θα 

αναφέρονται αναλυτικά στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, ούτως ώστε το Σύστημα να 

είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας 

και τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή/και τις διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα, όπως θα οριστούν στη Β΄ 

Φάση του Διαγωνισμού. 

1.10 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και 

του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης κατά το 

στάδιο του διαλόγου (Β.Ι Φάση του Διαγωνισμού), υπό την έννοια της αύξησης ή μείωσης 

αυτού, ώστε να προσαρμοσθεί, ει δυνατόν καλύτερα, στις ανάγκες του Έργου.  

1.11 Η συνολική συμβατική χρονική διάρκεια της Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή σε δεκαέξι (16) έτη από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η 

ακριβής συνολική χρονική διάρκεια της Σύμβασης καθώς και οι όροι και η διαδικασία για την 

ενδεχόμενη παράταση αυτής, θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της διαδικασίας του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν ρητά στην Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικών Προσφορών.  

1.12 Γίνεται μνεία ότι στα έγγραφα της Σύμβασης Σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένης της 

σύμβασης, καθώς και στην προσφορά των οικονομικών φορέων θα περιλαμβάνεται ειδικός 

όρος που θα προβλέπει ρητή δέσμευση των οικονομικών φορέων ότι, κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης Σύμπραξης, θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί μέσω διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης, της εθνικής νομοθεσίας, συλλογικών 

συμβάσεων ή των διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου 

που απαριθμούνται στο Παράρτημα X του ν. 4412/2016. 

1.13 Κωδικοί CPV 

50232100-1: συντήρηση εγκαταστάσεων δημοσίου φωτισμού 

45316110-9: Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών 

32441200-8: Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 

34993000-4: Φωτιστικά οδών 

34928500-3: Εξοπλισμός φωτισμού οδών 

34928510-6: Κολώνες φωτισμού οδών  

34928520-9: Στύλοι φωτισμού  

34928530-2: Φωτιστικά μέσα οδών 

31532800-2: Βραχίονες φωτιστικών 

 

2. Άρθρο 2: Ορισμοί 

2.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη σημασία:  

«Αναθέτουσα Αρχή» 

Είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 9.4 της παρούσας Πρόσκλησης. 

«Ανταγωνιστικός Διάλογος» 
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Είναι η διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3389/2005 και το άρθρο 

30 του ν. 4412/2016, που θα ακολουθηθεί στον παρόντα διαγωνισμό. 

«Αντίκλητος»  

Είναι το πρόσωπο που θα ορισθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παράγραφο 18.5 της παρούσας. 

«Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού» ή «ΑΕΕΣ»  

Είναι η ανώνυμη εταιρεία, που θα συστήσει ο ΙΦΣ αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς 

της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 3389/2005, η οποία θα 

εδρεύει στην Ελλάδα και θα διέπεται από τις διατάξεις των ν. 2190/1920 και 4548/2018 και 

συμπληρωματικά του ν. 3389/2005, όπως ισχύουν. Ιδρυτής και αρχικός μέτοχος της ΑΕΕΣ θα 

είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα Μέλη αυτής 

κατά το λόγο (ποσοστό) συμμετοχής τους στην Ένωση, για την οποία θα ισχύουν, μεταξύ 

άλλων, όσα αναφέρονται στις διατάξεις του ν. 3389/2005. 

«Αποτελέσματα προ Φόρων» 

Είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των 

Τριών Τελευταίων Χρήσεων. 

«Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο»: είναι έργο, το οποίο υλοποιείται από ιδιωτικό φορέα και 

του οποίου η χρηματοδοτική δομή και η αποπληρωμή της χρηματοδότησης ενδεχομένως 

βασίζονται στις μελλοντικές χρηματορροές του και, επιπλέον, η αποπληρωμή της 

χρηματοδότησης ενδεχομένως διασφαλίζεται με εξασφαλίσεις επί των περιουσιακών 

στοιχείων του έργου. 

«Γραφείο Δεδομένων» (Data Room)  

Είναι ο ειδικός χώρος που θα διαμορφωθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στα Ιωάννινα 

ή οπουδήποτε τυχόν αλλού ορισθεί κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, όπου οι 

Διαγωνιζόμενοι θα δύνανται να μελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό υλικό που 

σχετίζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείμενο της Σύμπραξης. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, αντί του Γραφείου Δεδομένων, να συγκροτήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων «VDR 

(Virtual Data Room)» με τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφοριακό υλικό ή/και μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην οποία οι Προεπιλεγέντες θα αποκτήσουν 

πρόσβαση, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που θα οριστεί κατά τη Β’ Φάση του 

Διαγωνισμού. 

«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά»  

Είναι η προσφορά, που θα υποβάλουν οι Διαγωνιζόμενοι προς την Αναθέτουσα Αρχή στο 

πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικής Προσφοράς, κατά το Β.ΙΙ Στάδιο αυτού.   

«Διαγωνισμός»  

Είναι η διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου που ξεκίνησε με την υπ’ αριθμό 2019/S 

154-379978 δημοσίευση της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την 12/08/2019 και σκοπό έχει τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης. 

«Διαγωνιζόμενος»  

Είναι κάθε Προεπιλεγείς, στον οποίο θα γνωστοποιηθεί η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών 

Προσφορών κατά το Στάδιο ΙΙ της Β’ Φάσης του παρόντος Διαγωνισμού. 
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«Διαδικασία Προεπιλογής»  

Είναι η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παρούσα Α΄ Φάση του Διαγωνισμού. 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Είναι τα έγγραφα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στους Υποφακέλους Α έως και Δ, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση.  

«Εκπρόσωπος Υποψηφίου»  

Είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον Υποψήφιο, μαζί με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα 

με την παράγραφο 18.4 της παρούσας Πρόσκλησης.  

«Ενδιαφερόμενος»  

Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει μέρος στον παρόντα 

Διαγωνισμό. 

«Ένωση Προσώπων»  

Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού Φάκελο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν περιβληθεί 

συγκεκριμένη νομική μορφή (π.χ. κοινοπραξία) ή όχι. 

«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Ε.Δ.Δ.» 

Είναι το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον 

έλεγχο των στοιχείων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Δεσμευτικών 

Προσφορών, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο 

άρθρο 24 της παρούσας, καθώς και για όσα θα αναφέρονται στην Πρόσκληση Συμμετοχής 

σε Διάλογο και στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, κατά τη Β’ Φάση του 

Διαγωνισμού. 

«Έργο Παραχώρησης»  

Είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4413/2016, η δημόσια σύμβαση έργου ή υπηρεσιών, 

που συνάπτεται από αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, για την οποία το συμβατικό 

αντάλλαγμα συνίσταται είτε αποκλειστικά στην εκχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης 

του έργου στον ανάδοχο, είτε στο δικαίωμα αυτό σε συνδυασμό με καταβολή αμοιβής.  

«Έργο ΣΔΙΤ»  

Είναι κάθε έργο που: 

(α) ανατίθεται ή εκτελείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005, 

όπως ισχύει, ή  

(β) ανατίθεται ή εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί συμπράξεων 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή κρατών που έχουν υπογράψει διμερείς 

συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και 

παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με τα έργα ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005 ή, 

όπου δεν υφίσταται τέτοια νομοθεσία, και σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, 

εκτελείται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση - μέσω 

ιδίων και δανειακών κεφαλαίων - εν όλω ή εν μέρει της κατασκευής του έργου και 

ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, την κατασκευή 

και τη διαθεσιμότητα, καθώς και λοιπών συναφών κινδύνων, έναντι ανταλλάγματος 
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που καταβάλλεται τμηματικά από το Δημόσιο ή άλλο Δημόσιο Φορέα (πληρωμές 

διαθεσιμότητας). 

 «Ίδια Κεφάλαια»  

Είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας και 

επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων 

Χρήσεων. 

«Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ»  

Είναι ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του 

Διαγωνισμού μετά το πέρας της Β΄ Φάσης, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ που 

θα υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης. 

«Μέλη Υποψηφίου ή Μέλη Ένωσης Προσώπων»  

Είναι, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον 

Υποψήφιο κατά συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, και, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα 

πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υποψηφίου.  

«Νόμιμος Εκπρόσωπος» 

Είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα ανατεθεί η εξουσία εκπροσωπήσεως και 

διαχειρίσεως των υποθέσεων του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση δε υπάρξεως νόμιμων 

εκπροσώπων πλέον του ενός με τις ίδιες εξουσίες εκπροσωπήσεως αρκεί η υπογραφή των 

εγγράφων που προβλέπονται στην παρούσα, εξ ενός από αυτούς, παρεκτός εάν η εξουσία 

εκπροσωπήσεως έχει ανατεθεί από κοινού.  

«Οικονομικές Καταστάσεις»  

Είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται 

υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις, όπως 

αυτές δημοσιεύονται στην πλήρη έκδοσή τους (ήτοι μη συνοπτικές), έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, ή, σε περίπτωση που δεν συντρέχει υποχρέωση σύνταξης με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει 

ή επιτρέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που 

τις υποβάλλει, είναι ελεγμένες από ορκωτό, ή άλλον νόμιμο κατά περίπτωση, ελεγκτή και 

έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης του προσώπου που 

τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση 

δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, υποβάλλεται επιπλέον των μη δημοσιευμένων 

Οικονομικών Καταστάσεων και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης, 

καθώς και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. Σε περίπτωση που οι 

Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ (€), τότε, όπου 

σύμφωνα με την παρούσα, απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ στοιχείων των Οικονομικών αυτών 

Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, 

κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή Μέλους, οι Οικονομικές 

Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων από την 

παρούσα στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 5.2 της παρούσας.  

«Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων»  
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Είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών φορολογικών ετών (οι 

ενοποιημένες ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων, οι 

απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), τα οποία έχουν λήξει προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι 

Οικονομικές Καταστάσεις ενός φορολογικού έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται 

Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους της μη δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες 

Οικονομικές Καταστάσεις με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. 

Επίσης, σε περίπτωση που το τελευταίο φορολογικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν έχουν καταρτισθεί 

ή/και ελεγχθεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή του 

Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που 

δεν κατέστη δυνατή η κατάρτιση ή/και ο έλεγχος και οι Οικονομικές Καταστάσεις των αμέσως 

προηγούμενων τριών (3) συναπτών φορολογικών ετών. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που 

λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις 

των ετών που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Φακέλων 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα 

οικονομικά στοιχεία για τα έτη που αυτές λειτουργούν. 

«Ουσιαστικά Προσόντα» 

Είναι τα έγγραφα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος στον Υποφάκελο Ε, όπως αυτά περιγράφονται στην Πρόσκληση.  

«Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος»  

Είναι η «προκήρυξη σύμβασης» (περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης), η οποία απεστάλη 

στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 08/08/2019 (2019/S 154-379978). 

«Προεπιλεγείς»  

Είναι κάθε Υποψήφιος, ο οποίος θα έχει προεπιλεγεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Α΄ 

Φάσης του Διαγωνισμού και θα κληθεί να συμμετάσχει στο Στάδιο Ι της Β’ Φάσης του 

Διαγωνισμού. 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος»  

Είναι το παρόν έγγραφο. 

«Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο (ΠΣΔ)»  

Είναι η πρόσκληση που θα γνωστοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες για την 

συμμετοχή τους στο Στάδιο Ι της Β’ Φάσης του Ανταγωνιστικού Διάλογου και η οποία θα 

περιλαμβάνει τους λεπτομερείς όρους διενέργειας του διαλόγου που θα διεξάγει η 

Αναθέτουσα Αρχή με τους Προεπιλεγέντες.   

«Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς (ΠΥΔΠ)» 

Είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα γνωστοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή στους 

Διαγωνιζόμενους, και η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους και τις απαιτήσεις για την σύνταξη 

και υποβολή των δεσμευτικών προσφορών κατά το Στάδιο ΙΙ της Β Φάσης του 

Ανταγωνιστικού Διάλογου, και θα συνοδεύεται από το Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και λοιπά 

τεύχη και παραρτήματα.  

«Σύμβαση Μακροχρόνιας Μίσθωσης με ανάληψη Έργου» 
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Είναι η σύμβαση μίσθωσης με παράλληλη ανάληψη εκτέλεσης έργου, η οποία έχει χρονική 

διάρκεια, τουλάχιστον, είκοσι (20) έτη. 

«Σύμβαση Σύμπραξης»  

Είναι η έγγραφη σύμβαση από επαχθή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 

3389/2005, που θα συναφθεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, δηλαδή της 

Αναθέτουσας Αρχής και της ΑΕΕΣ, που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ που θα επιλεγεί μετά το 

πέρας της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού. 

«Συνδεδεμένη Επιχείρηση» 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, υπό τον όρο «Συνδεδεμένη Επιχείρηση» νοείται 

κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με τους λογαριασμούς 

του Υποψηφίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που δεν εμπίπτουν στο ν. 4308/2014, ως «συνδεδεμένη επιχείρηση» νοείται κάθε 

οντότητα σε σχέση με την οποία ο Υποψήφιος πληροί οποιοδήποτε από τα παρακάτω 

κριτήρια α΄ έως ε΄:  

(α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της 

άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα).  

(β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και 

είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας.  

(γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική 

οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει 

συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του 

καταστατικού της.  

(δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε: 

(δ1) ελέγχει από μόνος του, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους 

μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε  

(δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  

(i) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή 

εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που 

είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς 

και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί 

μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτού.  

(ii) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τον Υποψήφιο 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων 

ψήφου στη θυγατρική οντότητα.  

(iii) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα 

σημεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή 

την οντότητα (θυγατρική οντότητα).  

(ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη 

οντότητα (θυγατρική οντότητα). 
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«Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης»  

Είναι το σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο θα συνοδεύει τη Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικής Προσφοράς για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να ζητήσει σχόλια και 

παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην της παρούσα.  

«Υπεύθυνη Δήλωση»  

Είναι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως το λεκτικό της έχει 

καθορισθεί με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β΄ 1276/01.10.2002) απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση δήλωσης που 

συντάσσεται υπό αλλοδαπό δίκαιο, δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και 

με αντίστοιχο περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 

από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 

και επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική πράξη (π.χ. πρακτικό Δ.Σ.). Η υπεύθυνη δήλωση 

θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, η οποία υπόκειται 

στις διατυπώσεις του άρθρου 5.3 της παρούσας και η οποία δεν απαιτείται, εφόσον η 

υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και  φέρει 

ψηφιακή υπογραφή του συντάκτη της. Το ίδιο ισχύει και για κάθε έγγραφο που κατατίθεται 

ηλεκτρονικά μέσω στου συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην Αναθέτουσα Αρχή και φέρει ψηφιακή 

υπογραφή. 

«Υποψήφιος»  

Είναι ο οικονομικός φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, κατά την έννοια 

του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016) που έχει υποβάλει φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

κατά την Α’ Φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.  

«Φάση B΄ του Διαγωνισμού» ή «Β΄ Φάση»  

Είναι η φάση του Διαγωνισμού που έπεται της προεπιλογής των Υποψηφίων και διαρκεί μέχρι 

το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διακρίνεται στα εξής δύο στάδια: 

Στάδιο Ι: Διενέργεια διαλόγου 

Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση (επιλογή ΙΦΣ) 

2.2 Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει 

διαφορετική πρόθεση από τα συμφραζόμενα:  

2.2.1 οι επικεφαλίδες τίθενται μόνο για λόγους οργάνωσης της ύλης και δεν επηρεάζουν 

την ερμηνεία,  

2.2.2 οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο 2 ή σε επιμέρους όρους της 

παρούσας ισχύουν για το σύνολό της,  

2.2.3 η χρήση του ενικού αριθμού θεωρείται ότι περιλαμβάνει και τον πληθυντικό 

αριθμό και αντίστροφα, ενώ η χρήση ενός γένους θεωρείται ότι περιλαμβάνει και 

το άλλο γένος,  

2.2.4 η αναφορά σε ημέρες θεωρείται ότι είναι σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν 

ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες, και  

2.2.5 ο υπολογισμός των προθεσμιών που τίθενται θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
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3. Άρθρο 3: Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

3.1 Η Περιφέρεια Ηπείρου θα καταβάλλει, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και 

αναβάθμισης του Συστήματος, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της 

Σύμπραξης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που υποχρεούται κατά το ν. 3389/2005 

να συστήσει ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα επιλεγεί με βάση την παρούσα 

διαδικασία. Οι πληρωμές διαθεσιμότητας θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των 

κριτηρίων διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών λειτουργίας, που θα περιλαμβάνονται στα 

τεύχη της Β΄ Φάσης. Στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν, θα 

προσδιορίζονται αναλυτικότερα τα παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και της 

συχνότητας καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας, καθώς και όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες, που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου (τεχνικές προδιαγραφές και 

προδιαγραφές αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος εγκατάστασης και αναβάθμισης, υπηρεσίες 

τεχνικής διαχείρισης και ασφάλισης των εγκαταστάσεων κ.τ.λ.). 

3.2 Ο συνολικός προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας του Έργου, που θα 

καταβληθούν στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης κατά την περίοδο μετά την έναρξη λειτουργίας 

των υποδομών, έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε Ευρώ 8.038.831,00 

χωρίς Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός θα οριστικοποιηθεί μετά από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του Διαλόγου (Στάδιο Β.Ι.) και εν όψει της υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών 

εκ μέρους των Διαγωνιζομένων, κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 

3.3 Η χρηματοδότηση της προμήθειας και εγκατάστασης του Έργου θα γίνει με ίδια ή/και 

δανειακά κεφάλαια της ΑΕΕΣ. Η ευθύνη για την εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων για 

την κάλυψη των δαπανών της ΑΕΕΣ για την εν γένει υλοποίηση του Έργου, καθώς και για 

την τεχνική διαχείριση και ασφάλιση κατά τη φάση της λειτουργίας, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της Σύμπραξης, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΙΦΣ ή και την ΑΕΕΣ, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν θα συνεισφέρει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη χρηματοδότηση των ανωτέρω. 

 

4. Άρθρο 4: Διαδικασία επιλογής ΙΦΣ – Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης – Εφαρμοστέα 

Νομοθεσία 

4.1 Η επιλογή του ΙΦΣ θα γίνει με την διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου του άρθρου 

13 του ν. 3389/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 4412/2016, και θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις: 

 του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 232), όπως 

ισχύει,  

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως ισχύει, 

 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ Α΄ 189/1980) «Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των περί 

Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο "Οργανισμός Ελεγκτικού 

Συνεδρίου"», όπως ισχύει, 

 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

όπως ισχύει, 

 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

 του ν. 3851/2010: “Περί Επιτάχυνσης ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιμετώπιση της κλιματικής 
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αλλαγής Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή 

κατανάλωση έως 2020” (ΦΕΚ Α΄ 85 /04.06.2010), 

 του ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ Α΄ 87/ 07.06.2010), 

 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την 

απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018), 

 του ν. 4342/2015: «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012: Για την 

ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 

την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013», 

 της με αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.05.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”,  

 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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», όπως ισχύει, 

 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει,  

 του π.δ. υπ’ αριθ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 τους όρους των τευχών της Α΄ και της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού. 

4.2 Η αναφορά σε οποιοδήποτε νόμο, διάταγμα, κανονισμό ή άλλου είδους νομοθέτημα 

ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι γίνεται σε αυτόν το 

νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το περιεχόμενο που ισχύει κατά την 

ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης.  

4.3 Λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πολυπλοκότητα του Έργου, τη νομική και 

χρηματοοικονομική οργάνωσή του και τους κινδύνους που συνδέονται με αυτά, ο 

Διαγωνισμός διαρθρώνεται ως κατωτέρω, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να ορίσει τα 

βέλτιστα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ή να εκτιμήσει τι μπορεί 

να προσφέρει η αγορά από την άποψη των τεχνικών, χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων 

και με την προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων από αυτή λύσεων:   

Α΄ Φάση: Προεπιλογή 
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Β΄ Φάση: Διάλογος (Στάδιο Ι) και Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών - Ανάθεση 

(επιλογή ΙΦΣ) (Στάδιο ΙΙ). 

4.4 Στην Α΄ Φάση οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον 

τους μέσω της κατάθεσης του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 και 22 της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει μετά από 

εξέταση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα 

25 και 28 της παρούσας. 

4.5 Με βάση τα στοιχεία του υποβληθέντα Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 

Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά την Α΄ Φάση μέχρι έξι (6) Υποψηφίους, υπό την 

προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού κατάλληλων Υποψηφίων, και θα τους προσκαλέσει 

να συμμετάσχουν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 

Σύμπραξης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, από 

πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 

3389/2005 και τα άρθρα 30 και 86 παρ. 2 του ν. 4412/2016, η οποία εκτιμάται βάσει 

παραμέτρων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης και 

θα εξειδικευθούν αναλυτικά στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. 

 

5. Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας 

5.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα.  

5.2 Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως 

επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια 

των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 παρ.2, στοιχείο γ΄ του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

5.3 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε αλλοδαπά πρόσωπα 

και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο του οικείου κράτους του Υποψηφίου ή των 

Μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, είτε με την επίθεση της Επισημείωσης 

("Αροstile") σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα 

και δικαιολογητικά θεωρούνται ως δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης 

και δη: (i) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού 

οργάνου του κράτους, (ii) τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και 

(iv) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη 

χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 

5.4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο των Υποψηφίων, θα μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 

χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά.  

5.5 Οι τυχόν προσφυγές κατά του κύρους της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 της 

παρούσας, θα υποβάλλονται στα ελληνικά. 
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5.6 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και των 

Ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων, του ΙΦΣ και 

της ΑΕΕΣ θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται η υποχρέωση όλων 

των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων τους με την 

Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων με δική τους ευθύνη και 

δαπάνη.  

 

6. Άρθρο 6: Ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση και επανάληψη του 

Διαγωνισμού ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του.  

6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα χρονοδιαγράμματα 

οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς να φέρει 

οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, 

των Διαγωνιζομένων ή/και τρίτων. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή, ακόμη, 

να μην κατακυρώσει τα αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε 

λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι 

των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή/και τρίτων μερών.  

6.2 Ενδεικτικά, το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού δύναται να ακυρωθεί ή ματαιωθεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

6.2.1 για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφ’ όσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, 

6.2.2 εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Προεπιλεγέντων ή των Διαγωνιζομένων εις βάρος του 

πραγματικού ανταγωνισμού, 

6.2.3 εάν λήξει η ισχύς των προσφορών, όπου, τυχόν, προβλέπεται και δεν δοθούν οι 

απαιτούμενες παρατάσεις από τους Διαγωνιζόμενους, 

6.2.4 εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό ή οικονομικά 

ασύμφορο, 

6.2.5 εάν μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι οικονομικές ή οι τεχνικές παράμετροι που 

σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης ή συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, με 

συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης, 

6.2.6 εάν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

Αναθέτουσα Αρχή,  

6.2.7 εάν ανακληθεί η υπ’ αριθ. 45/17.04.2019 Απόφαση της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., με την οποία 

η παρούσα Σύμπραξη υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3389/2005, ή 

6.2.8 για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

6.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού, να αποφασίσει παράλληλα με την ακύρωση ή ματαίωση του 

Διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή 

μη των όρων του, ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον στην 

τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 

4412/2016 και του άρθρου 14 παρ. 1 (α) του ν. 3389/2005. 
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6.4 Εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 

μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του Διαγωνισμού ή/και να αναμορφωθεί ανάλογα 

το αποτέλεσμά του από την Αναθέτουσα Αρχή ή να αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

η επανάληψή του από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη, σε όλες τις 

περιπτώσεις μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

6.5 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

ή η απόκλιση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής από τη γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, θα είναι αιτιολογημένες.  

6.6 Αν ο Διαγωνισμός ακυρωθεί, ματαιωθεί ή επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο και 

αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι 

Προεπιλεγέντες ή οι Διαγωνιζόμενοι, καθώς και ο ΙΦΣ δεν δικαιούνται οποιασδήποτε 

αποζημίωσης. 

6.7 Οι Ενδιαφερόμενοι, οι Υποψήφιοι, οι Προεπιλεγέντες και οι Διαγωνιζόμενοι θα 

βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στις φάσεις του Διαγωνισμού, η δε Αναθέτουσα 

Αρχή ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει επ’ αυτού. 

6.8 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου / Προεπιλεγέντος / 

Διαγωνιζομένου δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

Διαγωνισμού. 

 

7. Άρθρο 7: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Παροχή πληροφοριών και 

διευκρινίσεων 

7.1 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

7.1.1 Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και 

κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει πλήρη 

γνώση της παρούσας Προκήρυξης και των στοιχείων και εγγράφων, που τη 

συνοδεύουν, και της ισχύουσας νομοθεσίας.  

7.1.2 Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, αλλά και 

κάθε Μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

7.2 Παροχή Πληροφοριών και διευκρινίσεων 

7.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επαρκούν για την υποβολή του Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των σχετικών δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση, 

οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές 

ημέρες πριν από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας λήξης, 

υποβάλλοντας εγγράφως ερωτήσεις μέσω της διαλειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν 

από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

7.2.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή 

προσθέτων πληροφοριών και θα απαντά εγγράφως σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι 
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αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των Ενδιαφερομένων και την αρτιότερη υποβολή 

Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι έγγραφες απαντήσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής επί ερωτήσεων των Ενδιαφερομένων θα αναρτώνται στον ειδικό, δημόσια 

προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.  

7.2.3 Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δε θα γίνεται καμία διευκρίνιση 

όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή άλλη επικοινωνία.  

7.2.4 Τυχόν πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες, κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω 

θα τεκμαίρονται ως αναντίρρητα γνωστές σε όλους τους Ενδιαφερόμενους από την 

ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Οι Ενδιαφερόμενοι ή οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται 

να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

8. Άρθρο 8: Γραφείο Δεδομένων   

8.1 Κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, θα λειτουργήσει στην έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής στα Ιωάννινα ή οπουδήποτε αλλού, τυχόν, ορισθεί, Γραφείο Δεδομένων, από το οποίο 

οι Διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες, κατόπιν σχετικής 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατάλογος των στοιχείων που θα περιλαμβάνονται 

στο Γραφείο Δεδομένων θα περιλαμβάνεται στη Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο. Η 

Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να συμπληρώσει τον κατάλογο των στοιχείων του Γραφείου 

Δεδομένων, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους Διαγωνιζόμενους. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, αντί του Γραφείου Δεδομένων, να συγκροτήσει ηλεκτρονική βάση δεδομένων «VDR 

(Virtual Data Room)» με τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφοριακό υλικό ή/και μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην οποία οι Προεπιλεγέντες θα αποκτήσουν 

πρόσβαση, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία π 

8.2 ου θα οριστεί κατά τη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.  

8.3 Οι Ενδιαφερόμενοι ή οι Υποψήφιοι θα πρέπει, με φροντίδα, μέσα και δαπάνες τους, 

να έχουν ή να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ευρύτερης περιοχής, στην οποία θα υλοποιηθεί 

το Έργο, η δε υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποδηλώνει ότι οι 

Ενδιαφερόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των ανωτέρω συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων της 

περιοχής. 

9. Άρθρο 9: Αναθέτουσα Αρχή 

9.1 Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.  

9.2 Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 

Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου 1  

Ταχ. Κωδ.: 45 221 

Τηλ.: 26513 64219, 64 319, 64 337 

Fax: 26510 87441 

e-mail: v.katopis@php.gov.gr, v.mantzila@php.gov.gr,  d.siampiri@php.gov.gr  

Διεύθυνση Internet (URL):www.php.gov.gr 

Αρμόδιος Επικοινωνίας: Βασ. Κατόπης, Βασ. Μαντζίλα, Δεσπ. Σιαμπίρη 

9.3 Για τις ανάγκες ελέγχου των στοιχείων των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση 

http://www.promitheus.gov/
mailto:v.katopis@php.gov.gr
mailto:v.mantzila@php.gov.gr
mailto:d.siampiri@php.gov.gr
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και την πραγματοποίηση των λοιπών ενεργειών που 

αναφέρονται στην παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 24 της παρούσας. 

9.4 Η μεταβολή ή αλλαγή στη νομική κατάσταση, στις αρμοδιότητες ή σύνθεση των 

αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα ή η μεταστέγασή τους σε 

άλλη διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 

ενημερώσει σχετικά εγγράφως τους Ενδιαφερόμενους/Υποψηφίους/ 

Προεπιλεγέντες/Διαγωνιζόμενους στις περιπτώσεις αυτές. 

  

10. Άρθρο 10: Πληροφορίες για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού (Διεξαγωγή Διαλόγου-Υποβολή 

Προσφορών-Ανάθεση) 

10.1 Η Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα αποτελείται από δύο (2) στάδια: 

Στάδιο Ι: Διενέργεια διαλόγου 

Στάδιο ΙΙ: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – Ανάθεση (επιλογή ΙΦΣ), 

στα οποία δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνον οι Προεπιλεγέντες κατά την Α’ Φάση του 

Ανταγωνιστικού Διαλόγου.  

10.1.1 Κατά το Στάδιο Ι της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα κοινοποιηθεί έγγραφο από την 

Αναθέτουσα Αρχή στους Προεπιλεγέντες, με το οποίο θα τους γνωστοποιείται η 

έναρξη της Β.Ι Φάσης του Διαγωνισμού. Στην Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο που 

θα συνταχθεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα γνωστοποιηθεί στους 

Προεπιλεγέντες, 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. 

10.1.2 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή θα διεξάγει διάλογο με καθέναν από 

τους Προεπιλεγέντες σχετικά με τις βασικές τεχνικές, χρηματοοικονομικές και 

νομικές παραμέτρους του Έργου. Ενδεικτικά βασικά ερωτήματα και θέματα του 

διαλόγου που θα τεθούν στους Προεπιλεγέντες θα αφορούν στη χρονική διάρκεια της 

Σύμβασης Σύμπραξης, στις συμβατικές υποχρεώσεις και στην κατανομή κινδύνων του 

ΙΦΣ και της Αναθέτουσας Αρχής, στις προδιαγραφές αποτελέσματος / κατασκευής, 

στο μηχανισμό πληρωμών, τη χρηματοδοτική δομή κλπ. Κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής του διαλόγου οι Προεπιλεγέντες θα καλούνται να καταθέτουν γραπτές 

απόψεις και παρατηρήσεις επί των εξεταζόμενων παραμέτρων του Έργου και 

ενδεχομένως να παρουσιάζουν αυτές σε συναντήσεις με τα αρμόδια όργανα της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η συμμετοχή στο διάλογο θα αποτελεί αναγκαία συνθήκη για 

την συμμετοχή του Προεπιλεγέντος ως Διαγωνιζόμενου στη Β.ΙΙ Φάση του 

Διαγωνισμού (Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα τεύχη της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού. 

10.1.3 Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει 

την ίση μεταχείριση όλων των Διαγωνιζομένων μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την 

παροχή της ίδιας επακριβώς πληροφόρησης στους Διαγωνιζόμενους. Οι προτάσεις, 

λύσεις και εν γένει εμπιστευτικές πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της 

Αναθέτουσας Αρχής από έναν Διαγωνιζόμενο και οι οποίες θα χαρακτηριστούν ως 
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εμπιστευτικές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016 δεν θα 

γνωστοποιηθούν σε άλλους Διαγωνιζόμενους χωρίς τη συναίνεσή της. 

10.1.4 Η Αναθέτουσα Αρχή, αφού επιλέξει τη λύση ή τις λύσεις που ανταποκρίνονται κατά 

τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της, θα κηρύξει τη λήξη του διαλόγου (Φάση Β.Ι του 

Διαγωνισμού) και θα ενημερώσει σχετικά τους Διαγωνιζόμενους.   

10.1.5 Κατά το Στάδιο ΙI της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί έγγραφο από την 

Αναθέτουσα Αρχή στους Διαγωνιζόμενους για την έναρξη της Β.ΙΙ Φάσης του 

Διαγωνισμού, με την έκδοση της Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και 

των λοιπών τευχών και στοιχείων που θα τη συνοδεύουν. Μαζί με τη Πρόσκληση 

Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς, οι  Διαγωνιζόμενοι θα λάβουν γνώση, μεταξύ 

άλλων, των ελάχιστων απαιτήσεων σε επίπεδο υποδομών, λειτουργίας, συντήρησης, 

των σχετικών προδιαγραφών κ.λ.π., καθώς και του Σχεδίου της Σύμβασης 

Σύμπραξης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

εγγράφως σχόλια και παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζομένους, σύμφωνα και με όσα 

θα ορίζονται ειδικότερα με τη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς. Μετά 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το τελικό κείμενο του Σχεδίου της Σύμβασης 

Σύμπραξης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, 

θα γνωστοποιηθεί στους Διαγωνιζόμενους, προκειμένου να υποβληθεί μαζί με τη 

Δεσμευτική τους Προσφορά. Η Δεσμευτική Προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα 

στοιχεία που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της λύσης ή των λύσεων που 

προσδιορίσθηκαν μέσω της διαδικασίας του διαλόγου κατά το Στάδιο Ι της Β' Φάσης 

του Διαγωνισμού. 

10.1.6 Οι Διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τις Δεσμευτικές Προσφορές τους εντός προθεσμίας 

που θα καθορισθεί στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και η οποία 

θα είναι διαρκείας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 

γνωστοποίησης στους Διαγωνιζόμενους της έναρξης της διαδικασίας  της ως άνω 

παραγράφου 10.1.5. 

10.1.7 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά από 

τους Διαγωνιζόμενους να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με τις Προσφορές τους ή 

να τις συμπληρώνουν, εφόσον οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αυτές: 

- δεν επιφέρουν τροποποίηση των βασικών στοιχείων της Προσφοράς, 

- δεν προξενούν στρέβλωση του ανταγωνισμού και 

- δεν εισάγουν διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε Διαγωνιζόμενου. 

10.1.8 Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει στον Διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής. Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις Προσφορές με βάση τα κριτήρια 

που έχουν καθορισθεί στα τεύχη Α΄ και Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού και επιλέγει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, από πλευράς βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικών Προσφορών. 

10.1.9 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά από τον Διαγωνιζόμενο που υπέβαλε την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά είτε να παράσχει διευκρινίσεις 

σχετικά με την Προσφορά του είτε να τη συμπληρώσει, εφόσον η διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση αυτή: 
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- δεν επιφέρει τροποποίηση των βασικών στοιχείων της Προσφοράς του 

Διαγωνιζόμενου, 

- δεν προξενεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και 

- δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε άλλου Διαγωνιζόμενου. 

10.2 Κατά την υποβολή της Δεσμευτικής Προσφοράς στο Στάδιο ΙΙ της Β’ Φάσης του 

Διαγωνισμού, οι Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

στο Διαγωνισμό.  

10.3 Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, καθώς και 

αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από τους 

Διαγωνιζόμενους επί του Σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, της αξιολόγησης των 

Δεσμευτικών Προσφορών και της ανάθεσης του Έργου, θα περιλαμβάνονται στη Πρόσκληση 

Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς.   

 

11. Άρθρο 11: Χρόνος και τρόπος υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

11.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και με 

τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας, το Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως 

την 04-11-2019, ημέρα Δευτέρα και τοπική ώρα (GMT+2) 15:00. 

11.2 Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτοι. 

Τυχόν καθυστέρηση οφειλόμενη σε τυχηρά ή σε λόγους ανωτέρας βίας δεν θα αναγνωρίζεται 

ως δικαιολογημένη αιτία για την καθυστερημένη υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Τον κίνδυνο για την εκπρόθεσμη υποβολή φέρει ο Υποψήφιος.  

11.3 Υποβολή μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

11.3.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του Υποσυστήματος.  

11.3.2 Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι Ενδιαφερόμενοι απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής 

του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 

117384/26.10.2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 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 άλλον πρόσφορο 

τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δημοσίων συμβάσεων. 

11.3.3 Η Ένωση Προσώπων υποβάλλει κοινό Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος 

υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 

Προσφορά, επί ποινή απόρριψής της, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 

αυτής. 

11.3.4 Στον ηλεκτρονικό Φάκελο (αίτησης) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιέχονται οι εξής 

υποφάκελοι:  

11.3.4.1 Ο Υποφάκελος Α με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης», όπου θα 

περιλαμβάνονται  η «Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και τα 

«Νομιμοποιητικά Έγγραφα», σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας, 

11.3.4.2  ο Υποφάκελος Β «Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης» με τα απαιτούμενα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13, 14, 19 της παρούσας, έγγραφα.  

11.3.4.3 Ο Υποφάκελος Γ «Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής 

Επάρκειας», όπως ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας 

11.3.4.4 Ο Υποφάκελος Δ «Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας» όπως 

ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

11.3.4.5 Ο Υποφάκελος Ε με την ένδειξη «Ουσιαστικά Προσόντα», όπου θα 

περιλαμβάνονται   τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22 της 

παρούσας, έγγραφα.  

11.3.5 Από τον Ενδιαφερόμενο σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του 

υποσυστήματος, κατά την σύνταξη του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα 

στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, ο Ενδιαφερόμενος υποβάλει στον 

οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου 

αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 

συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς.  

11.3.6 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου 

συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), 

εκείνα τα οποία επιθυμεί ο Ενδιαφερόμενος να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να τα υποβάλλει ως χωριστά 

ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως χωριστό 

ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που 

να περιλαμβάνει αυτά. 

11.3.7 Ο χρήστης – Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω 

(υπο)φάκελους  υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' 
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αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  

β) Οι Ενδιαφερόμενοι παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 

[«εκτυπώσεις» στοιχείων και δικαιολογητικών  των Υποφακέλων σε μορφή 

αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά υπογράφονται 

από τους Ενδιαφερόμενους με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. 

117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 

(υπο)φακέλους της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατά τη συστημική 

υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το υποσύστημα 

πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της 

ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε σχέση με τα παραχθέντα 

ηλεκτρονικά αρχεία (Υποφάκελοι)  και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί αποβούν 

επιτυχείς η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στο υποσύστημα. 

Διαφορετικά, η αίτηση δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους 

Ενδιαφερόμενους με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των 

Ενδιαφερομένων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις σχετικές 

ενέργειες διόρθωσης. 

γ) Εφόσον τα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά των Υποφακέλων  δεν έχουν 

αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

υποσυστήματος, οι Ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

δ) Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

11.4 Τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή 

τους, εκτός αν πρόκειται για έγραφα ή πιστοποιητικά άλλων φορέων ή αρχών, που 

βεβαιώνουν προγενέστερα γεγονότα ή περιστάσεις (όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

έργων, συμβάσεις κλπ.) ή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή στην παρούσα 

Πρόσκληση.  

Τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 ν. 4412/2016, τα 

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα 

πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση 

ανωνύμων εταιρειών, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων, τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ως προς κάθε 

μέλος αυτής σε πλήρη σειρά. 

Το σύνολο των ενόρκων βεβαιώσεων που υποβάλλονται με τον Φάκελο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης το σύνολο των υπεύθυνων δηλώσεων 

που υποβάλλονται με τον Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές εφόσον έχουν 

συνταχθεί μετά την δημοσίευση περίληψης της παρούσας Πρόσκλησης στο Συμπλήρωμα της 

Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75_2
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11.5 Η υποβολή των Υποφακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και του Υποφακέλου 

των Ουσιαστικών Προσόντων είναι υποχρεωτική και η μη υποβολή τους συνεπάγεται τον 

αποκλεισμό του Υποψηφίου από τον Διαγωνισμό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί ότι o Υποψήφιος ή μέλος Ένωσης Προσώπων έχει προβεί σε ψευδή ή ανακριβή 

δήλωση σε σχέση με τα ανωτέρω. 

11.6 Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας αίτησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με έγγραφο αίτημα τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, σε μορφή 

ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) που φέρει εγκεκριμένη προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α/ 

117384/26.10.2017, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του Ενδιαφερόμενου, προβαίνει 

στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο υποσύστημα πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Κατόπιν, ο Ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει εκ νέου 

αίτηση μέσω του υποσυστήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

11.7 Έγχαρτη Υποβολή του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων, 

που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον Υποψήφιο 

στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα που 

απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως τροποποιήθηκε με τη 

διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν 

ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα ως άνω στοιχεία στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 

Αρχής και ειδικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής με τα παρακάτω 

στοιχεία:  

Περιφέρεια Ηπείρου, Κεντρικό Πρωτόκολλο, γραφείο 239 

Διεύθυνση: Πλ. Πύρρου 1 

Ταχ. Κωδ.: 45 221 

11.8 Τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν σε δυο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο 

κι ένα φωτοαντίγραφο) σε έγχαρτη μορφή. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ 

ηλεκτρονικής και έντυπης μορφής θα υπερισχύει η έντυπη. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ 

του πρωτοτύπου σε έντυπη μορφή και του αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή, υπερισχύει 

το πρωτότυπο σε έντυπη μορφή. Προς διευκόλυνση του ελέγχου, όλα τα έγγραφα που θα 

υποβληθούν ως άνω σε έγχαρτη μορφή, πρέπει να είναι βιβλιοδετημένα (επιτρέπεται και η 

χρήση ντοσιέ).  

11.9 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους Υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, 
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όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.   

12. Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Μεταβολές στη σύνθεση 

Υποψηφίων  

12.1 Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε Ένωση Προσώπων), εφ’ όσον:  

12.1.1 τα ίδια ή τα Μέλη τους είναι εγκατεστημένα α) σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή γ) σε  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, ή 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. 

και 

12.1.2 πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 14 της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

12.2 Οι Ενώσεις Προσώπων που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να 

έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Κατά 

τη διάρκεια του Διαγωνισμού, ωστόσο, τα μέλη Ένωσης Προσώπων ευθύνονται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα 

ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε Μέλους αυτής, το οποίο και δε θα μεταβάλλεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (εκτός από, τυχόν, επιτρεπόμενες και εγκρινόμενες 

περιπτώσεις μεταβολής στη σύνθεση των Υποψηφίων / Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο 12.6 κατωτέρω) και θα αποτελεί, σε περίπτωση ανακήρυξης 

του συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου ως ΙΦΣ, δεσμευτικά το ποσοστό συμμετοχής του κάθε 

Μέλους του στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ. 

12.3 Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται, σύμφωνα και με το άρθρο 1 

παρ. 4 του ν. 3389/2005, η σύσταση από τον ΙΦΣ Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. 

Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου 

της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση 

Ένωσης Προσώπων, θα έχει ιδρυτές μετόχους τα Μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής 

τους, όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο 12. Η 

ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή.  

12.4 Περαιτέρω, η ΑΕΕΣ θα δύναται να συμβληθεί, μεταξύ άλλων: 

12.4.1 για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που δηλώθηκαν ότι 

θα εκπονήσουν τις μελέτες αυτές, ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον Υποψήφιο 

/ Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα 

με το άρθρο 16.1 της παρούσας, 

12.4.2 για την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος, με την 

επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν ότι θα υλοποιήσουν το τμήμα αυτό, και 

κατά τα δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον Υποψήφιο / 

Διαγωνιζόμενο και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα 

με το άρθρο 16.2 της παρούσας. Οι παραπάνω  επιχειρήσεις δεν μπορούν, επί ποινή 
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αποκλεισμού του Υποψηφίου / Διαγωνιζομένου, να υπερβαίνουν τις τρεις (3).  

Πάντως, οι συμβάσεις αυτές θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με όσα θα 

ορίζονται ειδικότερα στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν. 

12.5 Σε περίπτωση που Συνδεδεμένη Επιχείρηση προς Υποψήφιο υποβάλλει αυτοτελή 

Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (δηλαδή συμμετέχει στο Διαγωνισμό ως μεμονωμένος 

Υποψήφιος), ή συμμετέχει ως μέλος σε Ένωση Προσώπων που υποβάλλει αυτοτελή Φάκελο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τότε αμφότεροι οι ως άνω Υποψήφιοι φέρουν το βάρος να 

αποδείξουν στην Αναθέτουσα Αρχή, με ικανοποιητικό τρόπο, ότι οι υποβληθείσες Αιτήσεις 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους και ακολούθως, κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, οι 

προτάσεις στον διάλογο και οι Δεσμευτικές Προσφορές, αν και ξεχωριστές, δεν έχουν 

επηρεαστεί η μία από την άλλη. Άλλως, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείσει 

αμφότερους ή έναν από τους Υποψήφιους κατά τη διακριτική της ευχέρεια.    

12.6 Μεταβολή της σύνθεσης των Προεπιλεγέντων / Διαγωνιζομένων ή/και μεταβολή των 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων των παραγράφων 12.4.1 και 12.4.2 της παρούσας, μετά την 

οριστικοποίηση του αποτελέσματος της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και πριν τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, που θα προσδιορισθεί στη Διακήρυξη Β΄ 

Φάσης του Διαγωνισμού, απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού του Προεπιλεγέντος / 

Διαγωνιζομένου, εκτός εάν η μεταβολή αυτή εγκριθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, 

κατόπιν σχετικής αίτησης του Διαγωνιζομένου. Σημειώνεται πως ειδικότερες απαιτήσεις ως 

προς τις μεταβολές στη σύνθεση δύνανται να καθοριστούν στην Πρόσκληση Υποβολής 

Δεσμευτικών Προσφορών. Ειδικότερα: 

12.6.1 Στην περίπτωση αυτή, ο Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση 

μεταβολής του σχήματός του στην Αναθέτουσα Αρχή πριν την υποβολή της 

Δεσμευτικής του Προσφοράς, συνυποβάλλοντας, ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία και 

έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα, σύμφωνα με την παρούσα, για την 

επαναξιολόγησή του μετά τη μεταβολή και ειδικότερα: 

(i) Η μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως το 

αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης 

των Δεσμευτικών Προσφορών και θα υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας του 

Διαγωνισμού.  

(ii) Ο προσφέρων θα συνεχίσει να πληροί όλα τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

που καθορίζονται στο Άρθρο 13 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

και το νέο μέλος που τυχόν εισέρχεται στην σύνθεση του προσφέροντος, 

πρέπει να πληροί τα Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που καθορίζονται στο 

άρθρο 14 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   

(iii) Σε περίπτωση εισόδου νέου μέλους στην σύνθεση του προσφέροντος ή σε 

περίπτωση αντικατάστασης του Μελετητή ή της επιχείρησης που θα δηλωθεί 

ότι θα αναλάβει την Εγκατάσταση, Αναβάθμιση και Τεχνική Διαχείριση του 

Συστήματος ή του τρίτου φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο 

Προεπιλεγείς, κάθε συναφής γνωστοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή περί 

μεταβολής στη σύνθεση κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, θα πρέπει να 

συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα 

Πρόσκληση, αναφορικά με το νέο μέλος, ή τη νέα επιχείρηση Εγκατάστασης, 

Αναβάθμισης και Τεχνικής Διαχείρισης του δικτύου ή το νέο Μελετητή ή τον 

νέο τρίτο φορέα.  

(iv) Καμία μεταβολή στη σύνθεση του Προεπιλεγέντος δεν θα επιτρέπεται κατά τις 
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τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν την πάροδο της προθεσμίας κατάθεσης 

των Δεσμευτικών Προσφορών, παρά μόνο (α) μεταβολές που δικαιολογούνται 

από αντικειμενικούς λόγους (π.χ. εκκαθάριση, πτώχευση κλπ.) ή (β) 

μεταβολές που δικαιολογούνται από εταιρικό μετασχηματισμό (π.χ. 

συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή κλπ.). Κάθε τέτοια μεταβολή θα τελεί υπό 

την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο Προεπιλεγείς συνεχίζει να πληροί τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής που 

ορίζονται στο Άρθρο 13 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις (i) έως (iv) εφαρμόζονται σωρευτικά. Τυχόν παραβίαση των 

προϋποθέσεων που καθορίζονται ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του 

Προεπιλεγέντος από τον Διαγωνισμό. 

12.6.2 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα επαναξιολογήσει στην περίπτωση αυτή εάν 

ο Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο σύνολό του ή όχι τα κριτήρια 

αποκλεισμού και επιλογής της παρούσας, ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία 

υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν άνω των έξι (6) αιτήσεων εκδηλώσεως 

ενδιαφέροντος, θα επαναξιολογηθεί και κατά πόσον εξακολουθεί να κατέχει τα 

στοιχεία ικανότητας και εμπειρίας με βάση τα οποία κρίθηκε ως Προεπιλεγείς έναντι 

των μη προεπιλεγέντων Υποψηφίων. Σε περίπτωση κατά την οποία, από τα ανωτέρω 

αποτελέσματα της επαναξιολόγησης προκύψει ότι ο Διαγωνιζόμενος είτε δεν πληροί 

στο σύνολό του τα κριτήρια συμμετοχής και τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της 

παρούσας είτε δεν εξακολουθεί να κατέχει τα κριτήρια ικανότητας και εμπειρίας, με 

βάση τα οποία κρίθηκε ότι υπερτερούσε έναντι των λοιπών Υποψηφίων και 

προεπελέγη και ότι, συνεπώς, δεν θα προεπιλεγόταν, θα αποκλείεται από τη 

συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και η διαγωνιστική διαδικασία θα 

συνεχίζεται με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δεσμευτικών Προσφορών των 

εναπομεινάντων Διαγωνιζομένων. 

12.7 Εξωχώριες (offshore) εταιρείες ή ενώσεις προσώπων ή φυσικά πρόσωπα που είναι 

κάτοικοι, έχουν την καταστατική ή πραγματική τους έδρα ή έχουν εγκατάσταση σε μη 

συνεργάσιμα» κράτη, κατά την έννοια των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 65 του ελληνικού 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και 

που παρατίθενται στην απόφαση υπό στοιχεία ΠΟΛ 1024/2018 του Υπουργού Οικονομικών 

(ΦΕΚ Β’ 542/16.02.2018), δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό είτε 

ατομικά είτε ως μέλη Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων είτε ως εταίροι ή μέτοχοι, που κατέχουν 

περισσότερο από 1% του μετοχικού κεφαλαίου οικονομικού φορέα που είναι Υποψήφιος ή 

μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων. 

12.8  Η Αναθέτουσα Αρχή για λόγους διατήρησης του ανταγωνισμού, δεν επιθυμεί τις 

συγχωνεύσεις Υποψηφίων / Προεπιλεγέντων / Διαγωνιζομένων. Τέτοιες συγχωνεύσεις θα 

επιτρέπονται, μόνον εάν υπάρχει, κατά την απόλυτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, μία 

αντικειμενική αιτιολόγηση της αναγκαιότητας συγχώνευσης και σε κάθε περίπτωση μόνον με 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή πάντως δύναται κατά την απόλυτη 

κρίση της, να αποδέχεται ή απορρίπτει εγγράφως την αιτούμενη συγχώνευση, τηρώντας 

τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

12.9 Απαλλαγή από ευθύνη 

Η Αναθέτουσα Αρχή ή οποιοσδήποτε εκ των συμβούλων της, ή αντιπροσώπων, ή υπαλλήλων, 

ή στελεχών αυτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη ή υποχρέωση καταβολής τυχόν εξόδων ή 

δαπανών που έχει υποστεί η Ένωση Προσώπων ή οποιοδήποτε μέλος Ένωσης Προσώπων ή 

οποιοδήποτε Υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, εξαιτίας του αποκλεισμού. Κανένα 
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πρόσωπο δεν αποκτά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ή των συμβούλων ή αντιπροσώπων, ή 

υπαλλήλων, ή στελεχών αυτού οιουδήποτε είδους δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή άλλου 

είδους αποκατάστασης από την παρούσα Πρόσκληση, ή από τη συμμετοχή τους στο 

Διαγωνισμό, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, συμπεριλαμβανομένου τυχόν σφάλματος, ή 

ανακρίβειας ή παραπλανητικής δήλωσης, ή παράλειψης από την παρούσα Πρόσκληση. 

 

 

13. Άρθρο 13: Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

13.1 Τα επόμενα άρθρα καθορίζουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία πρέπει να 

πληρούν οι Υποψήφιοι και συνίστανται στα εξής: (α) Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσας, (β) Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Επάρκειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας και (γ) Κριτήρια 

Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

13.2 Η συμμόρφωση με τα Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής αποτελεί διαρκή απαίτηση που 

πρέπει να συντρέχει και μετά την υποβολή και αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι Προσφέροντες στη Β’ Φάση 

του Διαγωνισμού θα υποχρεωθούν να συμπεριλάβουν στη Δεσμευτική Προσφορά τους 

βεβαίωση αλλά και τα οριζόμενα στην Προκήρυξη της Β’ Φάσης έγγραφα από τα οποία θα 

προκύπτει ότι εξακολουθούν να πληρούν τα ως άνω κριτήρια.  

 

14. Άρθρο 14: Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης 

14.1 Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα 

Κριτήρια Προσωπικής Κατάστασης που περιγράφονται κατωτέρω. Σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων, η πλήρωση των Κριτηρίων Προσωπικής Κατάστασης θα εξετάζεται στο πρόσωπο 

κάθε μέλους της Ένωσης ξεχωριστά.  

14.2 Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει τους Υποψηφίους από το Διαγωνισμό, σε περίπτωση 

που περιέλθει σε γνώση της ότι υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους 

(ή εις βάρος μέλους αυτών, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) 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 

25.06.1997, 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 31.07.2003, 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), 
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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 22.06.2002, 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 (ΦΕΚ 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 15.04.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο Υποψήφιος αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά τα ανωτέρω είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους 

διαχειριστές. Στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.) η εν λόγω υποχρέωση αφορά 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.   

14.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Υποψήφιος, εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

γ) 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 ή αίτησης συμμετοχής:  

γα) 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 
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προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

γβ) 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 γα` και γβ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

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. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται ως λόγος αποκλεισμού όταν ο ελεγχόμενος 

οικονομικός φορέας 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.   

14.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Υποψήφιος εάν πληρούται 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα την αθέτηση των 

υποχρεώσεων του Υποψηφίου αναφορικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α` του ν. 4412/2016.  

(β) Εάν ο Υποψήφιος 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 που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τις κατά 

περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 

προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασής του.  

(γ) Εάν μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 

ν. 4412/2016 (άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.  

(δ) Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 

του Υποψηφίου (ή μέλους του) κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.  

(ε) Εάν ο Υποψήφιος 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.  
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(στ) Εάν ο Υποψήφιος (ή μέλος του) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τέτοιες πληροφορίες ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα 

έγγραφα προς επίρρωση αυτών των πληροφοριών (ζ) Εάν ο Υποψήφιος 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 της Σύμβασης 

Σύμπραξης και 

(η) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο 

Υποψήφιος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

14.5 Αποκλείονται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξωχώριες εταιρείες της 

παραγράφου 4.α΄ του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 όπως αναλυτικά περιγράφονται και στο 

άρθρο 12.7 της παρούσας.  

14.6 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Υποψήφιος, εάν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (εθνικός λόγος 

αποκλεισμού).  

14.7 Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει Υποψήφιο σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις 

των προηγούμενων παραγράφων. 

14.8 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση στις 

περιπτώσεις της παραγράφου 14.2, η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 

14.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

14.9 Υποψήφιος που του έχει επιβληθεί είτε στον ίδιο (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) 

με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ποινή αποκλεισμού, 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από τον παρόντα Διαγωνισμό.  

14.10 Υποψήφιος που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 14.2 και 14.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω Υποψήφιος δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους 

Υποψηφίους 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. Υποψήφιος που 

έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η 

απόφαση.  
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14.11 Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 

την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής στην εν λόγω Επιτροπή 

συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 

προθεσμίας η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τον Διαγωνισμό τον εν λόγω Υποψήφιο. Η 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά τα 

ένδικα βοηθήματα κατά αυτής κοινοποιείται στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 

Συμβάσεων. 

14.12 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος (ή μέλος Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων) επικαλείται 

την Χρηματοοικονομική και Οικονομική Επάρκεια και Πιστοληπτική Ικανότητα ή την Τεχνική 

και Επαγγελματική ικανότητα τρίτου φορέα τα Κριτήρια της Προσωπικής Κατάστασης, όπως 

ορίζονται ανωτέρω, θα πρέπει να πληρούνται και στο πρόσωπο του εν λόγω τρίτου φορέα.  

 

15. Άρθρο 15: Κριτήρια Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας  

15.1 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα οικονομικής 

και χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας ως ακολούθως: 

15.1.1 Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρείς (3) τελευταίες χρήσεις να διαθέτει μέσο 

όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5.000.000,00), όπως θα 

αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των τριών Τελευταίων Χρήσεων. 

Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων θα ληφθεί υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος των 

Ιδίων Κεφαλαίων των Μελών του Υποψηφίου, με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε 

Μέλους στην Ένωση Προσώπων.  

Σε περίπτωση συμμετοχής στον διαγωνισμό εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών 

ή επιχειρηματικού κεφαλαίου (fund) και σε περίπτωση Υποψήφιας Ένωσης 

Προσώπων τα μέλη αυτής που είναι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών ή 

επιχειρηματικά κεφάλαια (funds) προς απόδειξη του αθροίσματος των επενδυμένων 

και των διαθέσιμων προς επένδυση κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων και των μη 

εκταμιευμένων δεσμευμένων κεφαλαίων κατά την τελευταία ελεγμένη οικονομική 

χρήση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, απαιτείται να 

υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων 5.000.000,00 ευρώ, προς 

απόδειξη δε αυτού δύναται να προσκομιστεί βεβαίωση ή έκθεση ορκωτού ελεγκτή 

δια της οποίας να βεβαιώνονται τα σχετικά στοιχεία εφόσον δεν προκύπτουν από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις των τριών Τελευταίων Χρήσεων.   

Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, πρέπει να αποδείξει ότι 

διαθέτει άμεση προσωπική κυριότητα και κατοχή διαθέσιμων, ρευστοποιήσιμων και 

ελευθέρων βαρών χρηματοοικονομικών μέσων (η «Καθαρή Προσωπική Περιουσία»), 

με συνολική αγοραία αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00). Για 

τον προσδιορισμό της Καθαρής Προσωπικής Περιουσίας λαμβάνονται υπόψη 

περιοριστικώς τα ακόλουθα:  

1) καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή του Ο.Ο.Σ.Α. ή/και  

(2) ρευστοποιήσιμες και μεταβιβάσιμες κινητές αξίες.  

15.1.2 Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι διαθέτει δανειοληπτική 
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ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου. 

15.1.3 Προς απόδειξη των απαιτήσεων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και 

πιστοληπτικής ικανότητας των αμέσως προηγούμενων παραγράφων, ο Υποψήφιος 

και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος του, θα υποβάλει τις Οικονομικές 

Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων και πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα 5 της παρούσας, με συνημμένη την Υπεύθυνη Δήλωση του 

Παραρτήματος, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που 

περιελήφθησαν στον πίνακα αυτόν. Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψηφίου ή μέλους 

αυτού, οι Οικονομικές Καταστάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση.  

15.1.4 Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει, επίσης, να αποδεικνύει ότι διαθέτει δανειοληπτική 

ικανότητα για την υλοποίηση του Έργου, αποδεικνυόμενη με την υποβολή Επιστολής 

Χρηματοδοτικής Υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με πιστοληπτική 

διαβάθμιση τουλάχιστον Caa2 της κλίμακας Moody’s ή CCC+ της κλίμακας Standard 

& Poor’s ή αντίστοιχο (RD) της εταιρείας Fitch, συνταγμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα 6 της παρούσας Προκήρυξης, με την οποία να δηλώνεται κατ’ ελάχιστο 

ότι, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, έχει λάβει γνώση της παρούσας Προκήρυξης (Α΄ 

Φάση του Διαγωνισμού), ότι ενδιαφέρεται να εξετάσει αίτημα χρηματοδότησης του 

Έργου είτε μόνο του, είτε σε συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε 

περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ. Επιπλέον, ο Υποψήφιος θα 

υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 7 της παρούσας, που θα 

υπογράφεται από τον Εκπρόσωπο Υποψηφίου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι θα 

χρηματοδοτήσει το Έργο, αποκλειστικά με  ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, το ύψος 

των οποίων θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου. 

 

16. Άρθρο 16: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδική 

Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα.  

16.1 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Υποψηφίου να 

εκπονήσει τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης και 

αναφορικά με τους μελετητές που θα εκπονήσουν αυτές, θα πρέπει να προσκομισθούν 

πρόσθετα έγγραφα και δικαιολογητικά. Ειδικότερα: 

16.1.1 θα πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο του μελετητικού του πτυχίου, ως εξής:  

16.1.1.1 εφόσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 

στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που 

αναφέρονται στο Παράρτημα ΧΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και, συγκεκριμένα, 

να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά πτυχία, τα οποία και να προσκομίζουν : 

(i) Β' και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες»  

(ii) Β' και ανώτερης τάξης στην κατηγορία 16 «Μελέτες Τοπογραφίας 

(Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές 

και Τοπογραφικές)».    

16.1.1.2 εφόσον οι μελετητές προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή 

κράτη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), που τηρούν αντίστοιχα μητρώα με 
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αυτά της παραγράφου 16.1.1.1, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και 

κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 16.1.1.1 

και να προσκομίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής. 

16.1.1.3 εφόσον προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή Κράτη που έχουν 

κυρώσει τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων 

παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα 

του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 

εκείνης που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / 

Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες 

κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

(i) για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και 

Ηλεκτρονικές Μελέτες» δυναμικό τουλάχιστον δύο (2) μονάδων  

(ii) για την κατηγορία 16 «Μελέτες Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, 

Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και 

Τοπογραφικές)», δυναμικό τουλάχιστον δύο (2) μονάδων.  

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο 

επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους, ή εφόσον δεν 

εκδίδεται, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του 

πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο και, επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, 

βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού τους, από τα οποία θα προκύπτει η κατοχή 

της ζητούμενης καταλληλότητας. 

Το δυναμικό των στελεχών των εταιρειών μελετών υπολογίζεται σε μονάδες ως εξής: 

α) μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από κτήση του διπλώματος: δυναμικό 

μίας (1) μονάδας, β) μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από κτήση του 

διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό δύο (2) μονάδων, 

γ) μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από κτήση του διπλώματος και έχει 

αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών (3) μονάδων δ) για δυναμικό επτά 

(7) μονάδων απαιτείται τουλάχιστον 1 μελετητής 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητής 

8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία. Σε 

περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα 

μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.  

16.2 Για την απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να υλοποιήσει το αντικείμενο της 

Σύμπραξης και αναφορικά με την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την 

εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος, θα πρέπει να 

πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής και να προσκομισθούν αναφορικά με 

αυτές πρόσθετα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:  

16.2.1  Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις (ή, 

σε περίπτωση ένωσης προσώπων, τα μέλη αυτής) είναι εγκατεστημένες σε κράτος – 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένες σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής 

τους, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147). Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου 

να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  
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16.2.2 Θα πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και, 

συγκεκριμένα, θα πρέπει η επιχείρηση που θα αναλάβει την εγκατάσταση, 

αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος να έχει κατά τις τρεις (3) 

τελευταίες χρήσεις, μέσο όρο κύκλου εργασιών άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 

(€ 5.000.000,00). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων επιχειρήσεων, θα ληφθεί 

υπόψη ο σταθμισμένος μέσος όρος του Κύκλου Εργασιών εκάστης επιχείρησης, με 

βάση το ποσοστό συμμετοχής της στην ένωση.  

16.2.2.1 Προς απόδειξη του κριτηρίου της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, οι 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν: 

τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων και πίνακα 

συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 8, με συνημμένη την Υπεύθυνη Δήλωση 

του Παραρτήματος, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων που 

περιελήφθησαν στον πίνακα αυτόν.  

16.2.3 Η επιχείρηση που θα αναλάβει την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση 

του Συστήματος θα πρέπει, κατά την τελευταία πενταετία, να έχει υλοποιήσει ή να 

υλοποιεί μία τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο σωρευτικά την κατασκευή 

(εγκατάσταση ή/και επέκταση ή/και αναβάθμιση) και την, τουλάχιστον διετούς 

διάρκειας, προβλεπόμενη παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, έργου 

οδοφωτισμού, συνολικής συμβατικής κατασκευαστικής αξίας, τουλάχιστον πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00), μη περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον η συμβατική 

κατασκευαστική αξία του έργου, ανέρχεται, κατά τα προεκτεθέντα, σε τουλάχιστον 

πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 5.000.000,00), μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις 

επικαλούμενες συμβάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά η περίοδος κατασκευής 

(εγκατάστασης ή/και επέκτασης ή/και αναβάθμισης) να έχει ολοκληρωθεί και το 

έργο να έχει τεθεί σε κανονική (όχι απλώς δοκιμαστική) λειτουργία. Σημειώνεται 

επίσης ότι σε περίπτωση που η δηλούμενη σύμβαση έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία, θα δηλώνεται από την επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση και θα 

προσμετράται μόνο κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν, το οποίο, 

σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να υπολείπεται του, κατά τα ανωτέρω, ποσού των 

πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) συμβατικής κατασκευαστικής αξίας, 

προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν, ενώ θα αναφέρεται και το αντικείμενο των 

εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.  

Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων, το κριτήριο της παρούσας 

παραγράφου πρέπει να συντρέχει σε ένα τουλάχιστον από τα μέλη αυτής. 

16.2.3.1 Προς απόδειξη του κριτηρίου της αμέσως προηγούμενης παραγράφου  16.2.3, 

οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση και πίνακα, σύμφωνα με το 

Παράρτημα 10, δηλώνοντας ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία. Στην 

υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται το είδος του έργου, ο ανάδοχος, η 

κατασκευαστική αξία της επικαλούμενης σύμβασης (και η αναλογία της 

επιχείρησης σε αυτήν, σε περίπτωση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία), ο τόπος και η διάρκειά της, το στάδιο υλοποίησης του Έργου και 

οι εργοδότες (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας).   

16.2.3.2 Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται 

από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του 

εργοδότη – δημοσίου φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται το είδος του έργου, η 
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κατασκευαστική αξία της επικαλούμενης σύμβασης αυτού και θα πιστοποιείται 

η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα υλοποίηση του έργου, καθώς και 

ο χρόνος ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού σταδίου (εγκατάστασης ή/και 

αναβάθμισης ή/και επέκτασης) και θέσης αυτού σε κανονική λειτουργία.  

16.2.3.3 Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται, 

κατά περίπτωση, είτε από τη σχετική σύμβαση ή τις συμβάσεις, είτε από 

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, στην οποία, σε κάθε περίπτωση, θα 

αναφέρεται το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία της επικαλούμενης 

σύμβασης αυτού και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και 

προσήκουσα υλοποίηση του έργου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του 

κατασκευαστικού σταδίου (εγκατάστασης ή/και αναβάθμισης ή/και επέκτασης) 

και θέσης αυτού σε κανονική λειτουργία.  

16.2.3.4 Εφόσον οι επιχειρήσεις που έχουν δηλωθεί για την εγκατάσταση και τεχνική 

διαχείριση του Έργου αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

το απαιτούμενο πιστοποιητικό, σε περίπτωση δημοσίου έργου  ή τις σχετικές 

συμβάσεις και τη βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, σε περίπτωση ιδιωτικού 

έργου, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα 

παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των 

ανωτέρω εγγράφων και στην οποία θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, 

έγκαιρη και προσήκουσα υλοποίηση του έργου, το στάδιο υλοποίησής του, 

καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού σταδίου 

(εγκατάστασης ή/και αναβάθμισης ή/και επέκτασης) και θέσης αυτού σε 

κανονική λειτουργία.  

16.2.4 Σε σχέση με τα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν, σημειώνεται ότι, για τον 

υπολογισμό της εμπειρίας δεν λαμβάνονται υπόψη συμβάσεις που αφορούν στην 

υποχρεωτική συντήρηση των έργων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 11 του ν. 1418/84 

και το άρθρο 54 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύουν.  

  

17. Άρθρο 17: Επίκληση πόρων τρίτων οικονομικών φορέων 

17.1 Για την πλήρωση των κριτηρίων χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας και 

πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και των κριτηρίων που σχετίζονται με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της 

χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων οικονομικών 

φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 78 παρ. 1, 75 παρ. 3 και 4 του ν. 4412/2016 και 

τα άρθρα 63 και 58 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ανεξάρτητα από την νομική φύση 

των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω φορέων. Οι ως άνω Τρίτοι Φορείς 

κατονομάζονται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον σχετικό πίνακα, 

σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 2 και 3 της 

Πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή, η επίκληση των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να 

συναρτάται άμεσα με τον ρόλο των οικονομικών φορέων στην εκτέλεση της παρούσας 

Σύμπραξης, ο οποίος και θα αναφέρεται με σαφήνεια στην αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

17.2 Στις περιπτώσεις αυτές, οι Υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν 

με την προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν τη σχετική δέσμευση των φορέων αυτών να 

θέσουν στην διάθεση των Υποψηφίων τους αναγκαίους πόρους.  
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17.3 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο 

οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

17.4 Εφόσον άλλοι οικονομικοί φορείς δηλώνονται ως υπεργολάβοι του Υποψηφίου, 

χωρίς παράλληλα να γίνεται επίκληση της χρηματοοικονομικής ή / και τεχνικής ή / και 

επαγγελματικής ικανότητας αυτών, αυτοί θα πρέπει να υποβάλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης δια του οποίου θα βεβαιώνουν ότι διαθέτουν τα αντίστοιχα προσόντα 

για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνουν αλλά και να βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχει 

για αυτούς οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού.  

 

18. Άρθρο 18: Περιεχόμενο και Υποφακέλου Α «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και 

«Νομιμοποιητικά Έγγραφα» 

Κάθε Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τόσο για τον ίδιο όσο και για τρίτους φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο Υποψήφιος στον Υποφάκελο Α τα ακόλουθα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο και ακολουθώντας τη 

μορφή και το περιεχόμενο των σχετικών υποδειγμάτων που παρέχονται ως Παραρτήματα της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

18.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) 

από:  

- το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου (φυσικού ή νομικού προσώπου), ή  

- σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των Μελών του 

Υποψηφίου, ή τον από κοινού οριζόμενο, με το κατωτέρω υπό 18.2Β υπό (iii), έγγραφο, 

Εκπρόσωπο Υποψηφίου.  

Η ως άνω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από τη δήλωση συγκατάθεσης 

για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας. 

Η ως άνω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από κατάλογο των συνημμένων 

δικαιολογητικών, καθώς και πίνακα, συνταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος 3 της παρούσας.   

18.2 Νομιμοποιητικά έγγραφα 

18.2.Α Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου νομικού 

προσώπου 

(i) Το εν ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., 

Ο.Ε. ή Ι.Κ.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού από το ΓΕΜΗ  ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους 

εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

(ii) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. 

και   Ε.Π.Ε.), ή τα αντίστοιχα (κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης) έγγραφα 

σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου. 

(iii) Πρακτικά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Υποψηφίου, σε περίπτωση Α.Ε. 

ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., με τα οποία:  
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α) εγκρίνει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

β) αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού,  

γ) δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης, 

δ) δεσμεύεται για τη σύσταση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ι.Φ.Σ., της 

Α.Ε.Ε.Σ., 

ε) ορίζει τον εκπρόσωπο για το Διαγωνισμό με εξουσία να υπογράφει 

δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

συμμετοχής του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, όλα τα έγγραφα του 

Διαγωνισμού καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται 

σχετικά στην παρούσα,  

στ) ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο (ο οποίος δύναται να 

είναι το ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου) με πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), προκειμένου να δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει 

σε επαφή με τον Υποψήφιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 26 της 

παρούσας. 

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται απόφαση 

του κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα 

στοιχεία που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω, υπό α΄ μέχρι και στ΄. 

(iv) Το Πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

18.2.Β Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων  

(i) Το εν ισχύι κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., 

Ο.Ε. ή Ι.Κ.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού από το ΓΕΜΗ  ή τα αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους 

εγκατάστασης, έγγραφα (σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου) για κάθε 

Μέλος του Υποψηφίου. 

(ii) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε.), ή τα αντίστοιχα (κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης) έγγραφα σε 

περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, για κάθε Μέλος του Υποψηφίου. 

(iii) Πρακτικά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε, ή 

απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε., για κάθε Μέλος του 

Υποψηφίου, με τα οποία:  

α) εγκρίνει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την υποβολή αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ως Μέλους του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Προκήρυξης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

β) ορίζονται τα ποσοστά συμμετοχής στον Υποψήφιο και γίνονται αποδεκτά τα 

ποσοστά συμμετοχής των λοιπών Μελών του Υποψηφίου,  
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γ) αποδέχονται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα σχετικό με την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του Διαγωνισμού, από κοινού 

αλληλέγγυα και σε ολόκληρο με τα λοιπά Μέλη του Υποψηφίου,  

δ) δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης, δεσμευόμενοι από κοινού, αλληλέγγυα και σε 

ολόκληρο με τα λοιπά Μέλη του Υποψηφίου, 

ε) δηλώνεται ότι δεσμεύονται να συστήσουν από κοινού με τα λοιπά Μέλη του 

Υποψηφίου, σε περίπτωση ανακήρυξής του ως ΙΦΣ, την ΑΕΕΣ, καθώς και ότι 

τα ποσοστά έκαστου ιδρυτικού μετόχου της ΑΕΕΣ δεσμεύονται να είναι τα 

αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής του στον Υποψήφιο, 

στ) ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος του Υποψηφίου για το Διαγωνισμό με εξουσία 

να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο και τα Μέλη αυτού την αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής του Υποψηφίου στον Διαγωνισμό, όλα 

τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει στις λοιπές ενέργειες 

που αναφέρονται σχετικά στην παρούσα, 

ζ) ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος του Υποψηφίου (ο 

οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Εκπρόσωπο Υποψηφίου), με 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), προκειμένου να δύναται η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει 

σε επαφή με τον Υποψήφιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 

26 της παρούσας.  

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, μελών του Υποψηφίου, προσκομίζεται απόφαση 

του κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα 

στοιχεία που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω, υπό α΄ μέχρι και ζ΄. 

(iv) Το Πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

(vi) Σε περίπτωση που η υποψήφια Ένωση Προσώπων έχει περιβληθεί τον τύπο της 

κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή μορφή, το σχετικό έγγραφο σύστασης της 

κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι περιεβλήθη άλλο νομικό τύπο ή 

μορφή. 

18.2.Γ Νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 

(i) για την περίπτωση της παραγράφου 18.2.Α, υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 18.2.Α, 

υπό (iii), στοιχεία α΄ μέχρι και στ΄, και 

(ii) για την περίπτωση της παραγράφου 18.2.Β, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 

περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 18.2.Β, 

υπό (iii), στοιχεία α΄ μέχρι και ζ΄. 

18.3 Εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων και 

υπεργολάβων, τότε, στους οικείους Υποφακέλους, θα πρέπει να περιληφθούν -πέραν των 

στοιχείων που αποδεικνύουν τη σχετική δέσμευση των φορέων αυτών- και τα ακόλουθα: 

18.3.1 τα στοιχεία της πλήρους νομιμοποίησης των φορέων αυτών, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις παραγράφους 18.2Α (i) και (ii), 18.2Β (i) και (ii) ανωτέρω.  





 

 

 42 

18.3.2 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αρμοδίου Καταστατικού Οργάνου του 

φορέα, με την οποία: 

(i) θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον 

Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής ή / και τεχνικής ή / και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στην διάθεση του Υποψηφίου για 

την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να 

είναι λεπτομερής και να αναφέρεται στους συγκεκριμένους πόρους που θα 

είναι διαθέσιμοι για το Έργο, 

(ii) θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους πόρους 

για το Έργο και 

(iii) θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά 

για τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για το 

Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που αποδεικνύουν τη 

δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του Υποψηφίου 

18.3.3 υπεύθυνη δήλωση, συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 11 της παρούσας, από 

την οποία θα προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική 

συνεργασία με την ΑΕΕΣ που θα συσταθεί από τον ΙΦΣ, σε περίπτωση που ο 

Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ. 

Σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλει 

αναφορικά με τις απαιτήσεις της παρ. 18.3.2 σχετική υπεύθυνη δήλωση με το 

ανωτέρω περιεχόμενο.  

18.3.4 τα δικαιολογητικά του άρθρου 12, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο αυτό, 

καθώς και στο παρόν άρθρο. 

18.3.5 Σε περίπτωση όπου ο Υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται και κάνει χρήση της 

ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων για την πλήρωση των απαιτήσεων των 

άρθρων 15 και 16, τα έγγραφα και δικαιολογητικά των άρθρων αυτών, σε 

συνδυασμό με τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 18, 20, 21 και 22.  

18.3.6 Επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι μελετητής 

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο), τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 16.1, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, 

συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 11 της παρούσας, από την οποία θα 

προκύπτει και θα αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον 

Υποψήφιο, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ, 

18.3.7 επιπλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας είναι η επιχείρηση 

που θα αναλάβει την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του 

Συστήματος, τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 16.2, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, συνταγμένη 

σύμφωνα με το Παράρτημα 11 της παρούσας, από την οποία θα προκύπτει και θα 

αποδεικνύεται η δέσμευση για αποκλειστική συνεργασία με τον Υποψήφιο, σε 

περίπτωση που ο Υποψήφιος αναδειχθεί ΙΦΣ, και 

18.4 Κάθε Υποψήφιος, που αποτελείται από περισσότερα από ένα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα ενεργεί ως 

εκπρόσωπός του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης 

(ο «Εκπρόσωπος Υποψηφίου»), μαζί με έναν Αναπληρωτή Εκπρόσωπο Υποψηφίου. Ο 
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Εκπρόσωπος Υποψηφίου και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Υποψηφίου θα ενεργούν ως 

κύριοι (ή επικεφαλής) εκπρόσωποι σε όλες τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και θα δύνανται, μετά από 

την παροχή σχετικής νόμιμης εξουσιοδότησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

παρούσα, να υπογράφουν ή / και μονογράφουν τα έγγραφα και στοιχεία που απαιτείται να 

υποβληθούν με βάση την παρούσα. Οι Υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τη διεύθυνση 

κατοικίας των παραπάνω προσώπων, τον τρόπο επικοινωνίας τους με την Αναθέτουσα Αρχή, 

καθώς και τα πλήρη στοιχεία αυτών (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

τηλεφώνου συσκευής τηλεομοιοτυπίας, κ.λπ.). Οι προβλεπόμενες ενστάσεις και προσφυγές 

μπορούν να υπογραφούν και ασκηθούν αποκλειστικά δια του Εκπροσώπου Υποψηφίου ή του 

Αναπληρωτή Εκπροσώπου Υποψηφίου. 

18.5 Επίσης, κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει έναν Αντίκλητο, παραθέτοντας τα 

πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό τηλεφώνου 

συσκευής τηλεομοιοτυπίας, κ.λπ.). Ο Αντίκλητος πρέπει να εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να έρχεται σε επικοινωνία με την Αναθέτουσα 

Αρχή, σε περίπτωση που τούτο απαιτείται. Ο άνω διορισμός Αντικλήτου θα συνοδεύεται από 

υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής του διορισθέντος ως Αντικλήτου. Το πρόσωπο του 

Αντικλήτου μπορεί να είναι και το ίδιο με το πρόσωπο του Κοινού Εκπροσώπου ή του 

Αναπληρωτή Εκπροσώπου. 

Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 18.4 και 18.5 θα πρέπει να δύνανται να 

συνεννοούνται άπταιστα στην ελληνική, τουλάχιστον, γλώσσα. 

 

19. Άρθρο 19: Περιεχόμενο Υποφακέλου Β «Τεκμηρίωση Προσωπικής Κατάστασης»  

19.1 Κατά την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κάθε Υποψήφιος είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), 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) πληροί τους όρους του άρθρου 14 της παρούσας, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 13 της παρούσας. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 

τους Υποψηφίους να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

19.2 Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του Υποψηφίου, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 14 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. 

19.3 Ως νόμιμος εκπρόσωπος του Υποψηφίου, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

19.4 Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

19.5 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός 

ή περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται. 

19.6 Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία 

υποβολής. 

 

20. Άρθρο 20: Περιεχόμενο Υποφακέλου Γ «Τεκμηρίωση Χρηματοοικονομικής και 

Οικονομικής Επάρκειας και Πιστοληπτικής Ικανότητας»  

20.1 Για την τεκμηρίωση της Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής Επάρκειας και 

Πιστοληπτικής Ικανότητας των Υποψηφίων θα πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που 

προβλέπονται στο άρθρο 15 της παρούσας.  

20.2 Αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται τα ελάχιστα προσόντα 

χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής ικανότητας σημειώνεται ότι, σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, 

θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε 

περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών 

φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις και 

πιστοποιητικά.  

 

21. Άρθρο 21: Περιεχόμενο Υποφακέλου Δ «Τεκμηρίωση Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Ικανότητας»   

21.1 Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας των Υποψηφίων θα 

πρέπει να προσκομίζονται τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

21.2 Αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται τα ελάχιστα προσόντα 

τεχνικής ικανότητας, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των 

Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως 

προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ 

των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών 

οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, 

όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά.  

 

22. Άρθρο 22: Περιεχόμενο Υποφακέλου Ε «Ουσιαστικών Προσόντων»  

22.1 Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων 

τα στοιχεία που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, 

προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολογία που 

αναφέρονται στο άρθρο 25.2 της παρούσας.  
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22.2 Ειδικότερα, τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θα 

πρέπει να αποδεικνύουν: 

22.2.1 την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία αξιολογείται με βάση: 

22.2.1.1 τα Ίδια Κεφάλαια του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κριτήριο Α.1 της 

παραγράφου 25.2.2.1.Α, 

22.2.1.2 τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δηλώνεται ότι θα αναλάβουν την 

εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος, σύμφωνα με 

το κριτήριο Α.2 της παραγράφου 25.2.2.1.Β, 

22.2.2 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αξιολογείται με βάση: 

22.2.2.1 την εμπειρία του Υποψηφίου στην ανάληψη συμβάσεων σε Έργα ΣΔΙΤ ή Έργα 

Παραχώρησης ή σε Συμβάσεις Μακροχρόνιας Μίσθωσης με ανάληψη Έργου ή 

σε Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα, σύμφωνα με το κριτήριο Β.1 της παραγράφου 

25.2.2.2.Α, 

22.2.2.2 την εμπειρία των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν την εγκατάσταση, 

αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος στην κατασκευή 

(εγκατάσταση ή/και αναβάθμιση ή/και επέκταση) και τεχνική διαχείριση έργων 

οδοφωτισμού, σύμφωνα με το κριτήριο Β.2 της παραγράφου 25.2.2.2.Β, 

  

22.3 Εν όψει των ανωτέρω απαιτήσεων, κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στον 

Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων τα ακόλουθα:  

22.3.1 Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο A.1 της 

παραγράφου 25.2.2.1.Α, θα πρέπει να υποβάλει, σε μορφή πίνακα, τα στοιχεία που 

απαιτούνται σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος 5 της παρούσας και τη 

συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Η ακρίβεια των στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με 

βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων που 

συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Γ.  

22.3.2 Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο A.2 της 

παραγράφου 25.2.2.1.Β, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος σύμφωνα με 

το Παράρτημα 8. της παρούσας και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση. Η ακρίβεια των 

στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο Δ. 

22.3.3 Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο Β.1 της 

παραγράφου 25.2.2.2.Α, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος σύμφωνα με 

το Παράρτημα 12 και η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα συνοδεύεται: 

22.3.3.1 από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του 

εργοδότη - δημοσίου φορέα ή από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, με την οποία 

θα βεβαιώνεται η σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος του έργου, ο χρόνος 

σύναψης αυτής και η κατασκευαστική αξία της σύμβασης βάσει της οποίας 

υλοποιήθηκε ή υλοποιείται το έργο. 

22.3.4 Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το κριτήριο Β.2 της 

παραγράφου 25.2.2.2.Β, θα πρέπει να υποβάλει πίνακα συνταγμένο σύμφωνα με το 

Παράρτημα 10 με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση. Στον πίνακα θα αναγράφεται το 

είδος εκάστου έργου, η κατασκευαστική αξία της επικαλούμενης σύμβασης (και η 
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αναλογία της επιχείρησης σε αυτήν, σε περίπτωση που έχει αναληφθεί από σύμπραξη 

ή κοινοπραξία), ο τόπος και η διάρκειά της, το στάδιο υλοποίησης του Έργου και οι 

εργοδότες (δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας). Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από τα 

στοιχεία που αναφέρονται στις παρ. 16.2.3.2, 16.2.3.3 και 16.2.3.4 της παρούσας 

Πρόσκλησης, αναφορικά με τις επικαλούμενες συμβάσεις.  

22.4 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται και κάνει χρήση ικανοτήτων άλλων 

οικονομικών φορέων κατά το άρθρο 17 ανωτέρω, στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών 

Προσόντων», θα πρέπει να περιληφθούν, σε αντιστοιχία με τις ως άνω απαιτήσεις, οι 

συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί, τεχνικοί και επαγγελματικοί πόροι των φορέων που 

επικαλείται ο Υποψήφιος και θα διατεθούν στο Έργο. Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν πλήρη 

στοιχεία αυτών των πόρων, όπως ακριβώς προβλέπεται για τους Υποψηφίους ή τις 

συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις, με την ειδική επισήμανση ότι αφορούν σε πόρους 

τρίτων φορέων.  

 

23. Άρθρο 23: Εγγύηση Συμμετοχής στη διαδικασία 

23.1 Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση 

συμμετοχής που θα απαιτηθεί στο Στάδιο ΙΙ της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού, καθώς και οι 

λοιπές εγγυήσεις, θα καθοριστούν στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς του 

Διαγωνισμού.  

 

24. Άρθρο 24: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

24.1 Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα συσταθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ειδικά για τη διενέργεια του Διαλόγου κατά την Φάση 

Β.Ι του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συγκροτήσει ειδικό 

συλλογικό όργανο που θα αναλάβει τη διεξαγωγή του διαλόγου εκ μέρους της Αναθέτουσας 

Αρχής. Ένα, τουλάχιστον, από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και του 

συλλογικού οργάνου που θα επιφορτισθεί με τη διενέργεια του διαλόγου θα προέρχεται από 

την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 

στοιχ. γ΄ του ν. 3389/2005. 

24.2 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, της βαθμολόγησής 

τους με βάση τα κριτήρια του άρθρου  22 της παρούσας και της κατάταξής τους, σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται κατωτέρω ειδικότερα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει 

τα πρακτικά της, τα οποία και διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

24.3 Η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να βοηθηθούν 

στο έργο τους κατά την εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των φακέλων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος των Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά περίπτωση, συμβούλους της 

Αναθέτουσας Αρχής  

24.4 Η Αναθέτουσα Αρχή  ή/και το αρμόδιο συλλογικό όργανο της παραγράφου 24.1 

ανωτέρω δύνανται να βοηθηθούν στο έργο τους κατά τη διενέργεια του διαλόγου στη Φάση 

Β.Ι του Ανταγωνιστικού Διαλόγου με τους Υποψηφίους από κατάλληλους, κατά περίπτωση, 

συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής  
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25. Άρθρο 25: Έλεγχος, Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

25.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

25.1.1 Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 

11 της παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, η Αναθέτουσα Αρχή 

κοινοποιεί στους Υποψηφίους τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός 

παράγεται από το υποσύστημα. Ο Πρόεδρος και ένα Μέλος της Ε.Δ.Δ., θα αποτελούν 

τους κατ` ελάχιστον πιστοποιημένους χρήστες του εν λόγω οργάνου στο 

υποσύστημα. Οι χρήστες του υποσυστήματος Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

προβαίνουν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Υποφακέλων με τα «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής» και του Υποφακέλου με τα «Ουσιαστικά Προσόντα» εντός δέκα (10) 

ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

25.1.2 Η Ε.Δ.Δ. προβαίνει αρχικά σε αποσφράγιση των υποβληθέντων Υποφακέλων χωρίς 

να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των Υποψηφίων προς τους 

Υποψηφίους. Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

και, εφόσον οι Υποψήφιοι υπερβαίνουν τους έξι (6), η Ε.Δ.Δ. προβαίνει στην 

αξιολόγηση των στοιχείων του Υποφακέλου των Ουσιαστικών Προσόντων και στη 

βαθμολόγηση των Υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 22 της 

παρούσας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των ανωτέρω, η Ε.Δ.Δ. συντάσσει πρακτικό 

και το αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος. Μετά την έκδοση 

απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Ε.Δ.Δ. η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την ως 

άνω απόφαση σε όλους τους συμμετέχοντες και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα 

στοιχεία των λοιπών Υποψηφίων.   

25.1.3 Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 

κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα ή αν μέχρι αυτή την ημέρα και ώρα δεν έχει 

υποβληθεί κανένας Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η αποσφράγιση μετατίθεται 

σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση 

αυτή κοινοποιείται στους Υποψηφίους μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και αναρτάται στην 

ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και στον 

ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί» της πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

25.2 Αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

25.2.1 Η Ε.Δ.Δ ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις το περιεχόμενο των Φακέλων Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. Την ημέρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης ελέγχει το περιεχόμενο 

των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατά τη χρονική σειρά της υποβολής 

αυτών. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα 

στην ίδια ημέρα λόγω του μεγάλου αριθμού των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

η διαδικασία συνεχίζεται στις επόμενες συνεδριάσεις. Σε περίπτωση, που οι 

Υποψήφιοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής, 

υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε προεπιλέγονται έξι (6) Υποψήφιοι κατόπιν 

αξιολόγησης αποκλειστικά με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία του υποφακέλου 

«Ουσιαστικών Προσόντων», όπως περιγράφονται στο άρθρο 22, και σύμφωνα με τη 

διαδικασία του παρόντος άρθρου 25. 

25.2.2 Η Ε.Δ.Δ. βαθμολογεί τους Υποψηφίους με βάση τα υποκριτήρια και τη βαθμολογία 

των πινάκων που ακολουθούν. Η βαθμολογία αυτή είναι προκαθορισμένη. Η τελική 

βαθμολογία του κάθε Υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των βαθμών που λαμβάνει 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σε κάθε επιμέρους υποκριτήριο.  

25.2.2.1 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ευρωστία (Μέγιστη βαθμολογία: 40  

βαθμοί) 

Α. Ίδια κεφάλαια (Μέγιστη Βαθμολογία Yποκριτηρίου: 20 βαθμοί) 

Α.1 

Μέσος όρος τριετίας των Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου ή 

σε περίπτωση Fund επενδεδυμένων ή διαθέσιμων 

προς επένδυση κεφαλαίων 

Βαθμοί 

€ 5.000.000 < Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου ή σε περίπτωση 

Fund επενδεδυμένα ή διαθέσιμα προς επένδυση 

κεφάλαια ≤ € 10.000.000 

10 

Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου ή σε περίπτωση Fund επενδυμένα 

ή διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια > € 

10.000.000 

20 

 

Για τη βαθμολόγηση του άνω υποκριτηρίου Α.1 θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 

τριετίας των Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τελευταίες χρήσεις, με βάση 

τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος τριετίας των Ιδίων Κεφαλαίων 

των Μελών της Ένωσης Προσώπων κατά τις τελευταίες χρήσεις. Η στάθμιση, εφόσον 

στον Υποψήφιο συμμετέχουν περισσότερα του ενός Μέλη, θα γίνει λαμβάνοντας 

υπόψη τα δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής των Μελών στο σχήμα του Υποψηφίου.     

 

Β. Μέσος Όρος τριετίας του Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης ή 

Επιχειρήσεων που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την εγκατάσταση, 

αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος (Μέγιστη Βαθμολογία 

Υποκριτηρίου : 20 βαθμοί) 

 

Α.2 

Κύκλος εργασιών των εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα 

αναλάβουν την εγκατάσταση, αναβάθμιση και 

τεχνική διαχείριση του Συστήματος 

Βαθμοί 

€ 5.000.000 < Κύκλος εργασιών εταιρειών ≤ € 10.000.000 10 

Κύκλος Εργασιών Εταιρειών > € 10.000.000 20 

 

Εν προκειμένω, θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος τριετίας του κύκλου εργασιών 

της επιχείρησης που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει την εγκατάσταση, αναβάθμιση και 

τεχνική διαχείριση του Συστήματος, με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση που την εγκατάσταση και τεχνική διαχείριση του 

Έργου αναλάβουν περισσότερες της μίας επιχειρήσεις, και με την επιφύλαξη του 

άρθρου 16.2.2, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος του Κύκλου Εργασιών 

εκάστης εξ αυτών κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα 

δηλούμενα ποσοστά συμμετοχής τους στο σχήμα.     
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25.2.2.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (Μέγιστος Αριθμός Βαθμών: 60 βαθμοί) 

Α. Εμπειρία Υποψηφίου στην ανάληψη συμβάσεων (Μέγιστη Βαθμολογία 

Υποκριτηρίου : 30 βαθμοί) 

 Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού βαθμολογείται η εμπειρία του Υποψηφίου στην 

ανάληψη συμβάσεων κατά την τελευταία πενταετία, με βάση την κατηγορία στην 

οποία υπάγονται και τη συνολική κατασκευαστική αξία των υπογεγραμμένων 

συμβάσεων. 

Β.1 

Εμπειρία Υποψηφίου στην 
ανάληψη συμβάσεων σε Έργα 
ΣΔΙΤ ή Έργα Παραχώρησης ή 

Συμβάσεις Μακροχρόνιας 
Μίσθωσης με ανάληψη Έργου ή 

Συμβάσεις άλλου 
αυτοχρηματοδοτούμενου Έργου 

 

Βαθμοί 

≤ € 5.000.000    

κατασκευαστική  

αξία συμβάσεων 

≤ €10.000.000 

 κατασκευαστική 

αξία συμβάσεων 

> € 10.000.000 

Αυτοχρηματοδοτούμενα Έργα ή  
Συμβάσεις Μακροχρόνιας 
Μίσθωσης με ανάληψη Έργου 

12 27 

  

Έργα ΣΔΙΤ ή Έργα Παραχώρησης 

 

15 

  

30 

 

Σε σχέση με τη βαθμολόγηση και αξιολόγηση των στοιχείων που υποβάλλονται 

αναφορικά με το συγκεκριμένο υποκριτήριο, ισχύουν τα εξής: 

(i) Για την βαθμολόγηση του συγκεκριμένου υποκριτηρίου, θα λαμβάνεται υπόψη 

το άθροισμα των ομοειδών σε μία κατηγορία συμβάσεων που θα επικαλεστεί ο 

Υποψήφιος, είτε είναι μεμονωμένος είτε Ένωση Προσώπων ή Κοινοπραξία.  

(ii) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προσκομίσει στοιχεία αναφορικά με 

περισσότερες της μίας των ανωτέρω κατηγοριών, τότε θα προσμετρώνται και θα 

βαθμολογούνται σχετικά μόνο τα έργα της κατηγορίας εκείνης που προσδίδουν 

στον Υποψήφιο τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία που δικαιούται να λάβει με 

βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία. 

(iii) Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφόσον το 

κατασκευαστικό της αντικείμενο ανέρχεται σε, τουλάχιστον, πέντε εκατομμύρια 

Ευρώ (€ 5.000.000,00) χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που το επικαλούμενο έργο 

αναλήφθηκε από σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπόψη και θα 

προσμετράται σταθμισμένη η κατασκευαστική αξία της σύμβασης, βάσει του 

ποσοστού συμμετοχής στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία αυτή, η οποία, σε κάθε 

περίπτωση, προκειμένου να προσμετρηθεί, δεν δύναται να υπολείπεται του 

ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Β. Εμπειρία των Επιχειρήσεων που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την  
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εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική διαχείριση του Συστήματος κατά την 

τελευταία πενταετία, στην κατασκευή (εγκατάσταση ή/και αναβάθμιση ή/και 

επέκταση) και τεχνική διαχείριση έργων οδοφωτισμού, συνολικής συμβατικής  

κατασκευαστικής αξίας, τουλάχιστον, πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 

(€5.000.000,00), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Μέγιστη Βαθμολογία Υποκριτηρίου 

: 30 βαθμοί) 

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, βαθμολογείται η εμπειρία των επιχειρήσεων 

που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική 

διαχείριση του Συστήματος κατά την τελευταία πενταετία, με βάση την 

κατασκευαστική αξία της επικαλούμενης σύμβασης. Το κριτήριο αφορά σε συμβάσεις 

με αντικείμενο σωρευτικά την κατασκευή (εγκατάσταση ή/και επέκταση ή/και 

αναβάθμιση) και την, τουλάχιστον διετούς συμβατικής διάρκειας, προβλεπόμενη 

παροχή υπηρεσιών τεχνικής διαχείρισης, έργου οδοφωτισμού, συνολικής συμβατικής 

κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00), μη 

περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

Β.2 

Εμπειρία των Επιχειρήσεων που έχουν δηλωθεί ότι θα 

αναλάβουν την εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική 

διαχείριση του Συστήματος στην κατασκευή (εγκατάσταση 

ή/και επέκταση ή/και αναβάθμιση) και τεχνική διαχείριση 

έργων οδοφωτισμού   

Βαθμοί 

€5.000.000,00 ≤ αξία επικαλούμενης σύμβασης ≤ € 

10.000.000,00 
15 

αξία επικαλούμενης σύμβασης > € 10.000.000,00 30 

 

Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση κατασκευής και 

(τουλάχιστον διετούς διάρκειας) τεχνικής διαχείρισης κατά τα ανωτέρω, εφόσον  

(i) η συμβατική κατασκευαστική αξία του έργου, ανέρχεται σε τουλάχιστον 

πέντε εκατομμύρια Ευρώ (€ 5.000.000,00), μη περιλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευαστική περίοδος 

(εγκατάστασης ή/και επέκτασης ή/και αναβάθμισης) στην επικαλούμενη 

σύμβαση θα έχει ολοκληρωθεί και το έργο θα έχει τεθεί σε κανονική (όχι 

απλώς δοκιμαστική) λειτουργία.  

(ii) Σε περίπτωση που η επικαλούμενη σύμβαση έχει αναληφθεί από 

σύμπραξη ή κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπόψη και θα προσμετράται η 

συμβατική κατασκευαστική αξία του έργου, βάσει του ποσοστού 

συμμετοχής του δηλούντος στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία αυτή, η 

οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν δύναται να υπολείπεται των πέντε 

εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00€). 

25.2.3 Αναφορικά με την αξιολόγηση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, σημειώνεται ότι, σε 

περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των 

Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων 

των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών χρηματοδοτικών 
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οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, θα υπερισχύουν τα 

στοιχεία όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά. 

25.2.4 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος προσκομίσει στοιχεία αναφορικά με περισσότερες 

της μίας των ανωτέρω κατηγοριών, τότε θα προσμετρώνται και θα βαθμολογούνται 

σχετικά μόνο τα έργα της κατηγορίας εκείνης που προσδίδουν στον Υποψήφιο τη 

μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία που δικαιούται να λάβει με βάση τα προσκομισθέντα 

στοιχεία. 

25.2.5 Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ισότιμων Φακέλων η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 

Προεπιλεγέντα με κλήρωση μεταξύ των Υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες αιτήσεις 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Ε.Δ.Δ. και παρουσία των 

Υποψηφίων που υπέβαλαν τις ισότιμες αιτήσεις, σε ημέρα και ώρα που θα τους 

γνωστοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

25.2.6 Η Ε.Δ.Δ και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους 

Υποψηφίους μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος και σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολογήσεως να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της 

παρούσας. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, 

κατά τις διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

λαμβάνονται υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα ως άνω 

όργανα του Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το 

Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στοιχεία. 

25.2.7 Στοιχεία και σημεία των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημιουργούν 

ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περιπτώσεως προδήλων ή επουσιωδών 

σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

25.2.8 Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας 

αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος αναφορικά με το περιεχόμενο του Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή διατηρούν το δικαίωμα να καλέσουν 

τους Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική 

απόκλιση.   

25.2.9 Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της αξιολογήσεως και, σε περίπτωση 

που οι Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής υπερβαίνουν 

τους έξι (6), βαθμολογήσεως, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό Πρακτικό. Στο Πρακτικό 

αυτό περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης των Υποψηφίων. Επίσης, σε αυτό περιέχονται οι σχετικές κρίσεις 

αναφορικά με τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που, τυχόν, υπεβλήθησαν 

εκπρόθεσμα ή αντικανονικά και δεν εξετάσθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία. Η 

περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  

25.2.10 Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται τη συμμετοχή των Υποψηφίων 

που κρίνει στο πρώτο στάδιο της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού, δηλαδή στον 

ανταγωνιστικό διάλογο, και το υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή το σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, ως «εσωτερικό», μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος, προς έγκριση. 
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25.2.11 Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού 

σε όλους τους Υποψηφίους και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των 

λοιπών Υποψηφίων διατηρώντας τη δυνατότητα να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και 

συμπληρώσεις από τους Υποψηφίους με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της 

παρούσας Προκήρυξης. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 της παρούσας. 

 

26. Άρθρο 26: Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων εγγράφων - Κοινοποίηση Εγγράφων της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και της Αναθέτουσας Αρχής 

26.1 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων πραγματοποιείται 

μέσω του υποσυστήματος κατά περίπτωση με:  

(α) Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με μηνύματα δια της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής Φακέλου 

Ενδιαφέροντος.  

(β) Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».  

(γ) Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Υποψηφίους στον ηλεκτρονικό χώρο 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».  

26.2 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της και 

τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσει με κάθε πρόσφορο 

μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, τους Υποψηφίους να 

διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία, μέσα σε συγκεκριμένη 

προθεσμία που θα ταχθεί σε αυτούς.  

26.3 Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά τις 

διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, λαμβάνονται υπ’ όψιν 

μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα ως άνω όργανα του Διαγωνισμού και δεν 

επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα υποβληθέντα με το Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

στοιχεία. 

26.4 Στοιχεία και σημεία των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δημιουργούν 

ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών σφαλμάτων, 

οδηγούν στην απόρριψη των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

26.5 Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους σημασίας 

αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

αναφορικά με το περιεχόμενο των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής, δεν θα αποτελούν 

λόγο αποκλεισμού και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει 

τους Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση.  

  

27. Άρθρο 27: Προδικαστικές προσφυγές - Δικαστική προστασία  

27.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η Σύμπραξη 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παραβίαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει έννομη προστασία 

κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης σύμπραξης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 360 επ. του ν. 4412/2016 και να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών («ΑΕΠΠ») κατά της σχετικής πράξης 
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ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον 

της ΑΕΠΠ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων.  

27.2 Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

i. δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή 

ii. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν 

αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

iii. δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

27.3 Η προδικαστική προσφυγή, με βάση τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 362 του ν. 

4412/2016 και το π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 

Διαγωνισμού και περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

της.   

27.4 Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ 

επί της προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει 

στην οφειλόμενη ενέργεια. 

27.5 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση 

της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατά 

τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο του Διαγωνισμού, 

εκτός αν ζητηθεί προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016. 

27.6 Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαγωνιστική διαδικασία της 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή του παρόντος 

άρθρου 27.  

27.7 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 365 του ν. 4412/2016 

και 9 του πδ 39/2017, καλείται:  

(α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, 

προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 

προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 362 του ν. 4412/2016 και 7 του π.δ. 39/2017 και 

(β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα 

κοινοποίησης, τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής 
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και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία 

της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης (άρθρο 365 παρ. 1 

υποπαρ. β΄ ν. 4412/2016). 

(γ) Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής επί της 

προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την 

συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της 

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 

Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) 

ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής. 

27.8 Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας 

Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 

όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, η οποία δέχεται 

εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 

27.9 H ΑΕΠΠ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και 

δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη 

διενέργεια της διαδικασίας. 

27.10 Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 

ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

27.11 Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της 

απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα 

άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή 

την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της 

αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 

την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 

27.12 Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της 

αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της 

προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κατάθεσή της. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται το προβλεπόμενο 

παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

27.13 Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 

προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.   

 

28. Άρθρο 28: Προσδιορισμός Προεπιλεγέντων 

28.1 Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης 

της Αναθέτουσας Αρχής για την Προεπιλογή των Υποψηφίων. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν 
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να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και να συμμετάσχουν στον Διάλογο (Στάδιο 

Β.Ι) και εν συνεχεία, να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά (Στάδιο Β.ΙΙ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.   

28.2 Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν 

περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. 

  

29. Άρθρο 29: Γενικές Διατάξεις – Προσωπικά Δεδομένα 

29.1 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματά της έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους 

Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί του Διαγωνισμού και του Έργου. Σε κάθε 

περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι, με δική τους αποκλειστική 

ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν στο 

αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης, με τη βοήθεια δικών τους, οικονομικών, τεχνικών και 

νομικών συμβούλων. 

29.2 Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει οποιοδήποτε 

δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αποζημίωσης 

ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ή την υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος ή Δεσμευτικής Προσφοράς για το Έργο, ή για την εν γένει συμμετοχή τους σε 

οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση 

δαπανών δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν και κανένας Υποψήφιος, Προεπιλεγείς ή Διαγωνιζόμενος 

δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον 

Υποψήφιο, Προεπιλεγέντα ή Διαγωνιζόμενο ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε 

στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού θα πρέπει να ανασταλεί, μη 

συνεχισθεί, ακυρωθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η 

υποβολή εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται. Εάν, τυχόν, υποβληθούν εναλλακτικές 

προτάσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές ή τροποποίηση 

των προσφορών ή προτάσεις που μπορεί να εξομοιωθούν με αντιπροσφορά.  

29.3 Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία περίπτωση 

πρόταση για τη σύναψη σύμβασης. 

29.4 Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και 

θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό, οι δε συμβάσεις θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. 

29.5 Η Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο, η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής 

Προσφοράς, καθώς και τα λοιπά τεύχη που θα τις συνοδεύουν, περιλαμβανομένου και του 

Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης 

29.6 Η Αναθέτουσα Αρχή επέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλέγουν στο πλαίσιο του εν 

λόγω Διαγωνισμού και η επεξεργασία των εν θέματι δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει. Τα σχετικά 

δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει 

την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου για λογαριασμό της, δηλαδή τους Συμβούλους, τα 

υπηρεσιακά στελέχη και τους λοιπούς εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης 

σε κάθε περίπτωση του απορρήτου, στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων τους καθώς 

και σε δημόσιους φορείς και δικαστικές αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Σκοπός 
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της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση των Φακέλων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η 

εκπλήρωση των εκ του νόμου τιθέμενων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, η 

ενημέρωση των Υποψηφίων σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός τους, καθώς και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα φυσικά πρόσωπα που καταθέτουν Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως 

Υποψήφιοι ή ως εκπρόσωποι μιας Υποψήφιας Ένωσης Προσώπων συγκατατίθενται στην 

επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών τους δεδομένων για τους ορισθέντες σκοπούς και 

διατηρούν όλα τα εκ του νόμου δικαιώματά τους περί πρόσβασης, διόρθωσης και εναντίωσης 

στην επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσής τους (Παράρτημα 4). 

 

30. Άρθρο 30: Δημοσιότητα – Δημοσιεύσεις   

30.1 Περίληψη της παρούσας Πρόσκλησης απεστάλη προς δημοσίευση:  

i) Στις 08/08/2019, στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, όπου δημοσιεύθηκε την 12/08/2019 και έλαβε τον ακόλουθο Αριθμό 

Προκήρυξης: 2019/S 154-379978, και  

(ii) Στις 12/08/2019, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ), όπου δημοσιεύθηκε και έλαβε τον μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής 

Ανάρτησης Μητρώου [19PROC005428494 2019-08-12] που αναφέρεται στην 

ανάρτηση της παρούσας, ενώ το σύνολο του κειμένου της παρούσας Πρόσκλησης 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.php.gov.gr.  

(iii) στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016.     

30.2 Περίληψη της παρούσας, 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 αριθμό  ΑΔΑ: 6ΡΩΖ7Λ9-9ΨΤ 

30.3 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων και των Παραρτημάτων) και των όρων 

της περίληψης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτή δημοσιεύθηκε ως 

ανωτέρω, οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπερισχύουν  

 

12-08-2019  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ηπείρου 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 21/1681/03-07-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 





 

 

 57 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

[Η περιγραφή του Έργου που ακολουθεί είναι ενδεικτική.]  

Η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μία από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και διοικητικά από την 

1η Ιανουαρίου 2011 αυτοδιοικούμενο κατά τόπο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου β΄ 

βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Β’ βαθμού) κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως ισχύει, ενώ γεωγραφικά ταυτίζεται με το ομώνυμο 

διαμέρισμα.   

Η Περιφέρεια Ηπείρου διαιρείται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες (Άρτας, Θεσπρωτίας, 

Ιωαννίνων και Πρέβεζας), οι οποίες ταυτίζονται απολύτως με τους αντίστοιχους νομούς. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010, οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και 

υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, 

λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. 

Το Έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου 

για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής μέσω της ενεργειακής 

αναβάθμισης των υποδομών, της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών 

κέντρων της Περιφέρειας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δυνατότητες 

εξοικονόμησης ενέργειας και περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ.  

Ενδεικτικά, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο ΠΕΗΠ περιόδου 2015-2019, όπου περιγράφονται οι 

τομείς δράσης και οι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει η Περιφέρεια Ηπείρου και δη, στον 

άξονα Προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση Υποδομών Προστασία Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής, αναφέρεται ως κεντρικός θεματικός Στόχος (υπό α/α 4), η υποστήριξη της μετάβασης 

προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς/Δράσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα μέσω της ανάπτυξης 

συστημάτων δημόσιου φωτισμού, Έξυπνων Δικτύων, κλπ. Τα έργα αυτά αναμένεται να 

αναβαθμίσουν πλήρως τις υποδομές του οδικού δικτύου της εξυπηρετούμενης περιοχής, με 

πολλαπλασιαστικό θετικό αποτέλεσμα όχι μόνο για την Περιφέρεια Ηπείρου, αλλά και για 

ολόκληρη τη χώρα. Τέλος, για την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση της 

κυκλοφοριακής συμφόρησης, απαραίτητα είναι έργα συντήρησης του εθνικού και 

επαρχιακού οδικού δικτύου σε αυτό το επίπεδο.  

Οι δαπάνες ηλεκτροφωτισμού καθώς και η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τόσο 

στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό δίκτυο, βαρύνουν το εθνικό ΠΔΕ και τους ιδίους πόρους 

της Περιφέρειας Ηπείρου. Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της Περιφέρειας, αποτελείται από 

φωτιστικά σώματα παρωχημένης τεχνολογίας, χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες φωτισμού σε 

συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και με ποσοστό υπερφωτισμένων ή 

υποφωτισμένων οδών.  

Η αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας και η πλημμελής 

συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού, συνεπάγεται αυξημένο ενεργειακό κόστος, με 

ταυτόχρονη χαμηλότερη φωτεινή απόδοση. Προβλήματα επίσης υπάρχουν τόσο στην 

καταγραφή των βλαβών σε ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο όσο και στη δυνατότητα ελέγχου 

των παραμέτρων αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο η τεχνολογία LED αποτελεί την πλέον 

επικρατούσα, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης όσο και εξοικονόμησης, χωρίς να 

αποκλείονται τεχνολογίες ή/και συνδυασμοί τεχνολογιών που θα πληρούν τις προδιαγραφές 

της Περιφέρειας Ηπείρου, στο βαθμό που θα έχουν αποδεδειγμένα εφαρμοστεί και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82




 

 

 58 

λειτουργήσει επιτυχώς για εύλογο χρονικό διάστημα. Τα επιμέρους κριτήρια και 

προϋποθέσεις θα διαμορφωθούν κατά τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.  

Η προτεινόμενη Σύμπραξη αφορά στον οριστικό σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή, 

συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση/διαχείριση του συστήματος και των υποδομών 

οδοφωτισμού του περιφερειακού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

συστημάτων ελέγχου και συνοδευτικών έργων. Το αντικείμενο αυτής συνίσταται, ειδικότερα, 

στην παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος και των 

υποδομών οδοφωτισμού στους βασικούς οδικούς άξονες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού 

Δικτύου της Περιφέρειας Ηπείρου, ήτοι στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων από 

αντίστοιχα νέας τεχνολογίας με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση, στην αποκατάσταση των 

βλαβών/φθορών που αφορούν στις υποδομές οδοφωτισμού του εν λόγω οδικού δικτύου και 

σε λοιπά συνοδά έργα, στην αναβάθμιση, συντήρηση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας 

του δικτύου αυτού, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεδιαχείρισης 

και ελέγχου της λειτουργίας του.  

Οι πληρωμές κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου θα πραγματοποιούνται εφόσον 

διασφαλίζεται η σύμφωνη με τις προδιαγραφές αποτελέσματος λειτουργία των υποδομών, η 

συντήρησή τους και η παροχή του συμφωνημένου επιπέδου υπηρεσιών στους 

καθοριζόμενους χρόνους. Παράλληλα, εξασφαλίζεται σε σημαντικό βαθμό η τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και η ποιότητά του, καθώς η έναρξη της 

αποπληρωμής του αναδόχου (Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης) γίνεται μόνο αφού παραδοθεί 

αυτό σε πλήρη λειτουργία.  

Η συνολική συμβατική διάρκεια της Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε δεκαέξι έτη από 

τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των 

Εργασιών μέχρι την έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου δικτύου εκτιμάται, κατά 

μέγιστο, σε είκοσι τέσσερις μήνες, αρχομένη από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης 

Σύμπραξης. Η ακριβής συνολική χρονική διάρκεια της Σύμβασης καθώς και οι όροι και η 

διαδικασία για την ενδεχόμενη παράταση αυτής θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και θα προσδιορισθούν ρητά στην Πρόσκληση 

Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Προς την: 

Περιφέρεια Ηπείρου 

Διεύθυνση:  

Ταχ. Κωδ.:   

Τηλ.:   

Fax:   

 ………………… 2019 

 

Θέμα: Υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο «Αναβάθμιση του 

Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με 

Σ.Δ.Ι.Τ.». 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουμε το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Υποψηφίου [●], [ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη [●] ], βάσει της από [●] 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), 

για τη δημοπράτηση του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σ.Δ.Ι.Τ. 

[Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν τα Μέλη του Υποψηφίου, τα ποσοστά συμμετοχής τους στον 

Υποψήφιο και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται, εφ’ όσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται 

στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις των 

παραγράφων 17 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος] 

Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από [●] Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για τη 

δημοπράτηση του Έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό 

Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σ.Δ.Ι.Τ.  

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον [στοιχεία 

επικοινωνίας Εκπροσώπου Υποψηφίου].  

Με εκτίμηση 

Για τον Υποψήφιο [●] 

[ υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

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, σχετικά με ικανότητες  που απαιτεί η Πρόσκληση, ως εξής: 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΙΔΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

(ΜΕ ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)  

   

   

   

 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

..... 

 ..... 

..... 
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ΔΗΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου (η «Αναθέτουσα Αρχή») ενημερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνου 

επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως Υποψήφιος 

ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Υποψηφίου, ότι ο ίδιος ή / και τρίτοι, κατ΄ εντολή και λογαριασμό του θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στον Φάκελο 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο οποίος υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 

Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Υποψήφιος ή Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Υποψηφίου. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η ανάθεση 

της Σύμβασης Σύμπραξης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των 

εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή για την ενημέρωση του Υποψηφίου σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος Φακέλου 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται αυτά είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, 

υπό 

τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, εν γένει δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον νόμο. 

IV. Τα δεδομένα της ανωτέρω παραγράφου θα τηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή, αναφορικά με τον 

Ανάδοχο και τον ΙΦΣ, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη με κάθε τρόπο λύση της Σύμβασης 

Σύμπραξης. Μετά την πάροδο των ανωτέρω χρονικών διαστημάτων τα προσωπικά δεδομένα θα 

καταστρέφονται.  

V. Το φυσικό πρόσωπο, που είναι είτε Υποψήφιος είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Υποψηφίου, μπορεί 

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στην Αναθέτουσα Αρχή στα στοιχεία επικοινωνίας, που αναφέρονται στην Πρόσκληση. 

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 

απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 

οποιονδήποτε 

και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

VII. Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την 

επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους σκοπούς που 

αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙ του παρόντος. 

Η ανωτέρω συγκατάθεσή μου ισχύει για κάθε εφεξής σχέση μου με την Αναθέτουσα Αρχή. 

[Τόπος] [Ημερομηνία] 

(Υπογραφή, -ές) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]  

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 16.2.2 και 22.2.1.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς την: Περιφέρεια Ηπείρου 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία 

του/των έργου/ων του πίνακα που ακολουθεί, είναι ακριβή και αληθή: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

1 

[αναγράφεται η επωνυμία 

του Μέλους του 

Υποψηφίου] 

[ποσοστό συμμετοχής 

στον Υποψήφιο ]  

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας του 

Μέλους του Υποψηφίου 

... 

[αναγράφεται η Επωνυμία 

του Μέλους του 

Υποψηφίου] 

[ποσοστό συμμετοχής 

στον Υποψήφιο] 

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

 Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας του 

Μέλους του Υποψηφίου 

  [100%] 

 Σταθμισμένος Μέσος Όρος Ιδίων Κεφαλαίων 

τριετίας των Μελών του Υποψηφίου 

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση  

Σημείωση: Οι πληροφορίες θα πρέπει να προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Οικονομικών Χρήσεων. 

Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, 

ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε 

για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές 

Καταστάσεις θα υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  

Προς: Περιφέρεια Ηπείρου 

Από: [όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος] 

Δ/νση:………………. 

τηλ. ……………….. 

Αρ. Πρωτοκόλλου: …. 

Ημερ/νία:………2019 

ΘΕΜΑ: Επιστολή Χρηματοδοτικής Υποστήριξης 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Αναφερόμαστε στο Διαγωνισμό για το Έργο «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό 

Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» με Σ.Δ.Ι.Τ., τον οποίο διενεργεί η Περιφέρεια Ηπείρου. 

Αναφορικά με το Διαγωνισμό αυτό έχουμε λάβει γνώση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος (Α΄- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε το 

αίτημα χρηματοδότησης του Έργου είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ. 

H [επωνυμία Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος] είναι εξοικειωμένη με τη δομή των Συμπράξεων Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα και τους κινδύνους των έργων που υλοποιούνται μέσω τέτοιου είδους συμπράξεων, 

καθώς και με τον κίνδυνο, ο οποίος ενέχεται σε όλες τις πτυχές ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του 

νομικού, τεχνικού, φορολογικού και οικονομικού ελέγχου. 

Συνεπώς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε το ενδιαφέρον μας όσον αφορά στην 

εξέταση οποιουδήποτε αιτήματος χρηματοδότησης υποβληθεί σχετικά με τον παραπάνω Διαγωνισμό 

από ................ [επωνυμία Υποψηφίου / Μελών Υποψηφίου]. Οποιαδήποτε μελλοντική δέσμευση 

χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τους διεξαγόμενους εκ μέρους μας τεχνικό και 

νομικό έλεγχο, από την αποδοχή από πλευράς μας των τελικών όρων του Έργου, όπως αυτοί θα 

περιγράφονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης, από τους όρους των συμβάσεων χρηματοδότησης, καθώς και 

από τις εσωτερικές εγκρίσεις της Τράπεζάς μας, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της. 

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί προσφορά χρηματοδότησης ή δέσμευση, και δεν παρέχεται ως, ούτε 

αποτελεί, Εγγυητική Επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού 

Κώδικα. 

 

Με τιμή, 

Για την ……………… [όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος] 

 





 

 66 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί  

να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς την: Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Ο-Η (όνομα):................ 

 

Επώνυμο:.................... 

 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

 

Τόπος γέννησης:.................... 

 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... 

Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και (ως νόμιμος εκπρόσωπος ή ως κοινός εκπρόσωπος κατά περίπτωση) του 

Υποψηφίου […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι:  

σε περίπτωση που ο ανωτέρω Υποψήφιος αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση 

του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας 

Ηπείρου» με Σ.Δ.Ι.Τ., βεβαιώνω ότι θα χρηματοδοτήσουμε το Έργο, με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια.  

Ημερομηνία: 

                                                                         …/…/2019 

O δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……] (1) 

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 16.2.2 και 22.2.1.2 της Προκήρυξης) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 
Προς την: Περιφέρεια Ηπείρου 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω 
ότι τα στοιχεία του/των έργου/ων του πίνακα που ακολουθεί, είναι ακριβή και αληθή: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

1 
[ αναγράφεται η Επωνυμία 
της δηλούμενης 
επιχείρησης που θα 
αναλάβει την 
εγκατάσταση, αναβάθμιση 
και τεχνική διαχείριση του 
Έργου] 

[ ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 
/ σύμπραξη που θα αναλάβει την 
εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική 
διαχείριση του Έργου] 

ν* 
  

ν* -1 
  

ν* - 2 
  

   Μέσος Όρος Κύκλου 
Εργασιών τριετίας της 
συμμετέχουσας 
επιχείρησης 
 

 

… 
[ αναγράφεται η Επωνυμία 
της δηλούμενης 

[ ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 
/ σύμπραξη που θα αναλάβει την 

ν* 
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επιχείρησης που θα 
αναλάβει την 
εγκατάσταση, αναβάθμιση 
και τεχνική διαχείριση του 
Έργου] 

εγκατάσταση, αναβάθμιση και τεχνική 
διαχείριση του Έργου] 

ν* -1 
  

ν* - 2 
  

   Μέσος Όρος Κύκλου 
Εργασιών τριετίας της 
συμμετέχουσας   
Επιχείρησης 

 

  
100% 

 Σταθμισμένος Μέσος 
Όρος Κύκλου Εργασιών 
τριετίας των δηλούμενων 
Επιχειρήσεων  

 

 

 

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 
Σημείωση: 
Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που τα ποσά χρησιμοποιούν άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος 
θα πρέπει να παρουσιάζει την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για την μετατροπή σε Ευρώ, η οποία γενικότερα 
θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 
υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
Οδηγίες για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 

Οι Υποψήφιοι 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 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς με τον Φάκελο εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντός τους συμπληρωμένο, όπως αυτό έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα 

διακήρυξη, σε μορφή PDF (Απόφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

73 του Ν. 4412/2016 και την παρούσα Πρόσκληση.  

 

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς θα χρησιμοποιήσουν 

το αναρτημένο από την Αναθέτουσα Αρχή, επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 

υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντησή τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και 

αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

 

Σημειώνεται το εξής: το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας του 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, 

όπως π.χ. GoogleChrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. PDFcreator, CutePDF κ.ά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 16.2.3 και 22.2.2.2 της Προκήρυξης) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς την: Περιφέρεια Ηπείρου 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός...............  

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία 

της/των σύμβασης/ων του πίνακα που ακολουθεί, είναι ακριβή και αληθή: 

Τίτλος 

έργου 

(*) 

  

Ανάδοχος 

 

 

Ποσοστό 

συμμετοχής της 

επιχείρησης στη 

δηλούμενη 

σύμβαση  

Συνολική 

κατασκευαστική 

αξία σύμβασης 

Τόπος 

υλοποίησης  

  

Περίοδος 

υλοποίησης    

 (από – έως) 

 

Στάδιο 

υλοποίησης 

  

Εργοδότης 

 

   

 

  

 

 

Αναλογούσα 

κατασκευαστική 

αξία σύμβασης 

με βάση το 

ποσοστό 

συμμετοχής της 

επιχείρησης στη 

σύμπραξη ή 

κοινοπραξία που 

την ανέλαβε 

 

 
(1) Το ύψος της κατασκευαστικής αξίας εκάστης επικαλούμενης σύμβασης θα πρέπει να ανέρχεται, τουλάχιστον, σε πέντε 
εκατομμύρια  Ευρώ (€5.000.000) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 
(2) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων χρησιμοποιεί άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο υποβάλλων 
θα πρέπει να παρουσιάζει την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ. 

 





 

 71 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί  

να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς την: Περιφέρεια Ηπείρου 

 

Ο-Η (όνομα):................ 

 

Επώνυμο:.................... 

 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

 

Τόπος γέννησης:.................... 

 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... 

Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και (ως νόμιμος εκπρόσωπος ή ως κοινός εκπρόσωπος κατά περίπτωση) του 

Υποψηφίου […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι:  

σε περίπτωση που ο ανωτέρω Υποψήφιος αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση 

του έργου «Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας 

Ηπείρου» με Σ.Δ.Ι.Τ., δεσμεύομαι ότι θα συνεργαστώ αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 Ημερομηνία: 

                                                                         …/…/2019 

O δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 22.2.2.1 της Προκήρυξης) 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ […] ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ EΡΓΑ ΣΔΙΤ Η EΡΓΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Η ΣΕ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΗΨΗ EΡΓΟΥ Η ΣΕ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ EΡΓΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Προς την: Περιφέρεια Ηπείρου 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός...............  

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία 
του/των έργου/ων του πίνακα που ακολουθεί, είναι ακριβή και αληθή: 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ – 
ΜΕΛΟΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(1) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ- 
ΜΕΛΟΥΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
(2) 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

          

          

          

 
Σημειώσεις: 
(1) Συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος του έργου (Έργο ΣΔΙΤ ή Έργο Παραχώρησης ή Συμβάσεις Μακροχρόνιας Μίσθωσης με 
ανάληψη εκτέλεσης έργου ή Αυτοχρηματοδοτούμενο Έργο) 
(2) Το ύψος της κατασκευαστικής αξίας εκάστης επικαλούμενης σύμβασης θα πρέπει να ανέρχεται, τουλάχιστον, σε πέντε 
εκατομμύρια  Ευρώ (€5.000.000) μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ. 
(3) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων χρησιμοποιεί άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο υποβάλλων 
θα πρέπει να παρουσιάζει την συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή σε Ευρώ. 
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