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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΤΟΥ ΟΑΚΑ 

 

Αθήνα,   17  / 06 / 2022 

1. Εισαγωγή 

1.1. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και για την ταχεία υλοποίηση των 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες από την αρμόδια 
Κυβερνητική Επιτροπή Στρατηγικής Σημασίας (του άρθρου 126 περ. ζ του ν. 4799/2021, Α΄ 78), 
το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: ΤΑΙΠΕΔ ή Ταμείο) ανέλαβε 
κεντρικό ρόλο στην ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς και την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης των  Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, («το Πρόγραμμα») του ν. 
4799/2021 (Α’ 78). Το Πρόγραμμα στοχεύει στην αξιολόγηση, ιεράρχηση και έγκριση έργων 
στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και θα συντονίζεται σε επίπεδο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. 

Προς τούτο, με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4804/2021 συμπληρώθηκε και ο κατά την παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν.3986/2011 (Α΄ 152) σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να περιλαμβάνει 
και τον παραπάνω ρόλο. Σύμφωνα δε με το άρθρο 5Β του Ν.3986/2011, για το σκοπό αυτό στο 
ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation 
Facility – «PPF») η οποία αναλαμβάνει την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω 
συμβάσεων. 

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας αποτελεί διακριτό λειτουργικό κλάδο 
δραστηριότητας του ΤΑΙΠΕΔ και λειτουργεί ως διακριτή λογιστική μονάδα. Μέσω αυτής το 
ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό και στο όνομα του δικαιούχου του προγράμματος. 

Σε συνέχεια της απόφασης υπ' αρ. πρωτ. 2679/27.12.2021 (από 08.11.2021 συνεδρίασης) της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ήδη ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες 
των άρθρων 130 του ν. 4799/2021 και 1 παρ. 1 περ. β. και 5Β του ν. 3986/2011 στο ΤΑΙΠΕΔ 
για δεκαεννέα (19) έργα, μεταξύ των οποίων και το Έργο με κωδικό 16932, τίτλο: «Ανακαίνιση 
Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών», με δικαιούχο το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και το «Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης"» (εφεξής: OAKA) και 
αντικείμενο της ανακαίνιση του ΟΑΚΑ. Υπουργείο Ευθύνης, κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. 
119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498) είναι 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

1.2. Δυνάμει: 
i. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
(L 57/17).  
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ii. Της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ  (L 94/65) 

iii. Των άρθρων 1 παρ. 1 περ. β, 5Β και 8 παρ. 4 και 6 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152/1.7.2021) 
iv. Των άρθρων 125 – 130 του ν. 4799/2021 (Α ΄ 78/18.5.2021) 
v. Της υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498/29.9.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

vi. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 
σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την 
κατάσταση στην Ουκρανία (L 111/1), 

vii. Της υπ'  αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών «Ένταξη του Έργου με τίτλο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου 
Αθηνών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5158654) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ : 
Ψ52ΕΗ-30Κ). 

viii. Της υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) περί Έγκρισης του 
Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου 
Ανάκαμψης, ως ισχύει. 

ix. Του Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής 
ο «Κανονισμός Αναθέσεων ΤΑΙΠΕΔ»), όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με 
την υπ’ αριθ. οικ. 2/16128/0025 Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση – 
Κωδικοποίηση Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 476/26.02.2014), 

x. Της υπ' αρ. πρωτ. 2679/27.12.2021 απόφασης (από 08-11-2021 Πρακτικό της τότε 
συνεδρίασης) της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, με την 
οποία το Έργο εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής 
Σημασίας και ορίστηκε το ΤΑΙΠΕΔ ως φορέας ωρίμανσης, διενέργειας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης σε 
σχέση με το Έργο 16932: «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών». Του 
Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) του έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου 
Αθηνών» με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5158654, της Δράσης με ID 16932, το οποίο υπεβλήθη μέσω 
του ΟΠΣ ΤΑ την 16-12-2021 και επικαιροποιήθηκε στις 28.4.2022. 

xi. Της από 25.02.2022 σύμβασης μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ,ΟΑΚΑ και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, που συνήφθη κατά το άρθρο 5 Β του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με 
την από 20.04.2022 πρώτη τρoποποιητική σύμβαση και ισχύει. 

xii. Του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 
xiii. Της υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας. 

xiv. Της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για 
την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

xv. Της με α.π. 85062 ΕΞ 2022 / 17.06.2022 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών 

 

το  ΤΑΙΠΕΔ επιθυμεί να συνεργαστεί και να αναθέσει υπηρεσίες εκπόνησης προωθημένης 
Προμελέτης  σε εξειδικευμένο και έμπειρο Ανάδοχο (εφεξής ο «Ανάδοχος»), ο οποίος θα 
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αναλάβει την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Τεχνικό 
Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) για τη Σύμβαση έργου 3 (εφεξής το «Έργο») στο πλαίσιο του Έργου 
16932: «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών» - Άξονας με Κωδ. 1.2 
«Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική 
μεταρρύθμιση» του Πυλώνα Ανάκαμψης με Κωδ. 1 «Πράσινη Μετάβαση» του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Το Ταμείο είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο  με το άρθρο 1 του 
ν. 3986/2011 (Α΄ 152), αποτελεί άμεση θυγατρική εταιρεία της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), εδρεύει στην Αθήνα, οδός 
Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 6, ΤΚ 10562, κωδικός NUTS EL303 και ενεργεί κατ' εντολή, για 
λογαριασμό και στο όνομα του «Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών "Σπύρος Λούης"» 
(ΟΑΚΑ). Το Ταμείο έχει οριστεί με το από 08-11-2021 Πρακτικό της Κυβερνητικής Επιτροπής 
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας ως αρμόδιο για την ωρίμανση του συνολικού έργου 
ανακαίνισης του ΟΑΚΑ (βλ. ανωτ. Έργο 16932), τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και 
την παρακολούθηση των δημοπρατούμενων συμβάσεων, όπως οι ανωτέρω αρμοδιότητες 
εξειδικεύονται και με τη κατά το άρθρο 5Β παρ. 3.α του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) σύμβαση μεταξύ 
ΟΑΚΑ και ΤΑΙΠΕΔ. Το ΟΑΚΑ είναι κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ιδρύθηκε 
με το άρθρο 12 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

1.3. Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου θα αφορά την εκπόνηση προωθημένης προμελέτης 
για τις εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων των σχετικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος 
χώρου.  

Η προμελέτη θα αφορά σε: 

• Εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις του 
Κεντρικού Σταδίου, του Κέντρου Υγρού Στίβου (ανοιχτού και κλειστού κολυμβητηρίου) 
και του Ποδηλατοδρόμιου. 

• Εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης στον περιβάλλοντα χώρο που 
συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά την αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χώρου, την 
επιφανειακή αποστράγγιση ομβρίων και την αποκατάσταση του συστήματος 
άρδευσης. 

Σημειώνεται ότι η υπό ανάθεση μελέτη θα αναδείξει τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν 
στο πλαίσιο της Σύμβασης Νο 4 του ΤΔΕ (Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και εκτέλεση 
εργασιών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και 
εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου). 

Η σχετική Σύμβαση του Αναδόχου (Εκπόνησης Προωθημένης Προμελέτης)  περιλαμβάνει ως 
παραδοτέα, επίσης, την εκπόνηση των τευχών διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκπόνησης της Σύμβασης 4 του ΤΔΕ με αντικείμενο: Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και 
εκτέλεση εργασιών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές 
εγκαταστάσεις και εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου  του 
ΟΑΚΑ. Ο Ανάδοχος επίσης θα παρέχει υποστήριξη στο ΤΑΙΠΕΔ κατά την φάση διεξαγωγής 
του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου, στο οποίο αφορούν τα παραδοτέα Τεύχη Διακήρυξης.   

1.4. Ο Ανάδοχος (εκπόνησης Προωθημένης Προμελέτης) υποχρεούται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών του να συνεργαστεί στενά με τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, τα στελέχη του ΟΑΚΑ, τους 
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λοιπούς Συμβούλους (Τεχνικό, Νομικό, κλπ.) των ΤΑΙΠΕΔ και ΟΑΚΑ για το Έργο, καθώς και 
με κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα του ιδιωτικού τομέα ή του Δημόσιου Τομέα ή της Γενικής 
Κυβέρνησης, ιδίως δε του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

1.5. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

71320000-7: Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών 

71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 

 

1.6 Τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του «Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών 
"Σπύρος Λούης"» (ΟΑΚΑ) (Λεωφ. Ολυμπιονίκου Σπύρου Λούη 1 Μαρούσι Αττικής TK 15123, 
Κωδικός NUTS EL301: Βόρειος Τομέας Αθηνών), και η έδρα του Αναδόχου. 

 

2. Αντικείμενο της Πρόσκλησης – Έργο προς ανάθεση 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες (εφεξής οι «Υπηρεσίες») περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
Το Τεχνικό αντικείμενο του μελετητή παραδίδεται αυτοτελώς για κάθε σχετική εγκατάσταση και 
αναλύεται παρακάτω: 

 

2.1. ΟΑΚΑ – Κεντρικό Στάδιο  
  
Α. Οικοδομικό Έργο  
Το στάδιο κατασκευάσθηκε την περίοδο 1980-82, με βάση τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της 
Weidleplan Consulting GmbH.  

Τα κάτωθι δομικά ευρήματα εντάσσονται στο αντικείμενο του Μελετητή :  

1) Σε αρκετά σημεία όπως στις δοκούς που φέρουν τις κερκίδες, στα τοιχία των κερκίδων του 
σταδίου και στο χώρο του διαδρόμου προθέρμανσης παρατηρούνται  τοπικές αποφλοιώσεις 
του σκυροδέματος ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει αποκαλυφθεί ο σιδηρός οπλισμός, ο 
οποίος παρουσιάζει διάβρωση.  

Ο Μελετητής θα εντοπίσει τις θέσεις αυτές και θα προτείνει μεθόδους/υλικά επισκευής και 
αποκατάστασης. 

2) Στην περίμετρο του σταδίου  στο κενό μεταξύ άνω και κάτω διαζώματος των κερκίδων 
υπάρχουν τοποθετημένα πολυκαρβονικά φύλλα για λόγους προστασίας των θεατών από τα 
καιρικά φαινόμενα και βελτίωση της ακουστικής του Σταδίου (λειτουργούν ως 
ανεμοθωράκια). Τα συγκεκριμένα φύλλα έχουν υποστεί γήρανση (σε μεγάλο μέρος αυτών 
έχει εξαντληθεί το όριο ζωής τους), ενώ καταστρέφονται προοδευτικά από τον άνεμο, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται πιθανά προβλήματα ασφάλειας για τους θεατές. 
 

Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει και θα εντοπίσει το σύνολο των πολυκαρβονικών φύλλων - θα 
εντοπίσει αυτά των οποίων το όριο ζωής έχει εξαντληθεί και θα προτείνει μεθόδους 



 

  Σελ. 5 

αντικατάστασης με χρήση υλικών με τουλάχιστον ισοδύναμα τεχνικά χαρακτηριστικά. 

3) Παρουσιάζονται φθορές και προβλήματα στεγανότητας αρμών περιμετρικά  του Σταδίου, με 
αποτέλεσμα να εντοπίζονται έντονα θέματα υγρασίας/ στεγανότητας στην πλάκα οροφής 
των γραφειακών και λοιπών χώρων καθώς και στην κλειστή αίθουσα Χειροσφαίρισης 
(Handball) και Πετοσφαίρισης (Volley-ball) (αίθουσα Κασιμάτη).  

Ο Μελετητής κατόπιν επιθεώρησης του προκαθορισμένου τμήματος που βρίσκεται 
εκτεθειμένο σε εισροές υδάτων από βροχοπτώσεις, θα προτείνει μέθοδο και υλικά 
αποτελεσματικής στεγάνωσης.   

4) Η παροχετευτική ικανότητα εξυπηρέτησης του αγωγού ομβρίων είναι ανεπαρκής με 
συνέπεια, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων στην αίθουσα Κασιμάτη, τα όμβρια να 
βγαίνουν από τα εσωτερικά φρεάτια και να διαχέονται στον εσωτερικό χώρο. 

Ο Μελετητής θα μελετήσει και θα προτείνει τρόπο βελτίωσης της παροχετευτικής ικανότητας 
προς τον κεντρικό αγωγό.  

B. H/M Έργο  

Ψηφιακός μετασχηματισμός  περιβάλλοντος Χώρου Κεντρικού Σταδίου  
Mε γνώμονα τον μελλοντικό ψηφιακό μετασχηματισμό του ΟΑΚΑ, ο Μελετητής θα εξετάσει 
στον περιβάλλοντα χώρο περιμετρικά του Κεντρικού σταδίου την ένταξη ψηφιακών 
σημάνσεων, "έξυπνου φωτισμού", ασύρματου δικτύου WIFI για την κάλυψη διαδραστικών 
δραστηριοτήτων (VR/AR εμπειρίες), ολοκληρωμένα διαδραστικά συστήματα ενημέρωσης 
(info-points) και περιήγησης (way- finding) κτλ. 

Όλα τα παραπάνω αφενός μεν θα αποτελέσουν "πιλοτική εφαρμογή" ώστε στο μέλλον να 
εφαρμοστούν συνολικά στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ και αφετέρου θα συμβάλλουν 
στον εκσυγχρονισμό μέσω και του "έξυπνου" φωτισμού του Κεντρικού Σταδίου.      

 
2.2 ΟΑΚΑ – Κέντρο υγρού στίβου  

Η κατασκευή του Ολυμπιακού κέντρου υγρού στίβου ολοκληρώθηκε το 1991 και αποτελείται 
από δύο ενότητες εγκαταστάσεων, το κλειστό και το ανοιχτό κολυμβητήριο.  
 

1. Ανοιχτό Κολυμβητήριο  
Το Ανοιχτό Κολυμβητήριο περιλαμβάνει έξι συνολικά κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) τα 
τοιχώματα των οποίων έχουν κατασκευαστεί από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα: μια 
αγωνιστική πισίνα (Ρ5) διαστάσεων 50mx21m και βάθος 2m, μια πισίνα διαστάσεων 20mx17m 
και βάθος 5m (πρώην πισίνα καταδύσεων), μια πισίνα προθέρμανσης (Ρ4) διαστάσεων 
25mx21m και βάθος 1.80m, μια πισίνα χαλάρωσης (Ρ7) διαστάσεων 10mx10m και βάθος 1m, 
μια πισίνα συγχρονισμένης κολύμβησης (Ρ10) διαστάσεων 33mx25m και βάθος 2m και μια 
κλειστή οκταγωνική πισίνα προθέρμανσης για καταδύσεις. Επίσης, κατασκευάζονται 2 νέες 
πισίνες κοινού, μία 20mx25m και βάθος 2,20m, καθώς και μία για άτομα ΑΜΕΑ 10mx15m με 
διαβάθμιση βάθους στα 1,20m και 1,60m.  

2. Κλειστό Κολυμβητήριο   
  
Το Κλειστό Κολυμβητήριο περιλαμβάνει 4 συνολικά κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες), επίσης 
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με τοιχώματα από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Ειδικότερα: μια αγωνιστική πισίνα (P1) 
διαστάσεων 50mx21m και βάθος 2m, μια πισίνα καταδύσεων (Ρ2) 25mx12.5m και βάθος 5m, 
μια πισίνα προπόνησης (Ρ3) 25mx12.5m και βάθος 1.80m και μια οκταγωνική πισίνα 
προθέρμανσης για καταδύσεις (Ρ9).  
Το κλειστό κολυμβητηρίου φέρει μεταλλικό στέγαστρο του που στηρίζεται σε 4 πυλώνες 
τετραγωνικής κάτοψης, πλευράς 4.40m και ύψους 35.00m. 
 
Α. Οικοδομικό Έργο  
1. Ανοιχτό Κολυμβητήριο  
Τα κάτωθι δομικά ευρήματα εντάσσονται στο αντικείμενο του Μελετητή :  

1) Στο στεγασμένο διάδρομο εισόδου από το Κλειστό Κολυμβητήριο παρατηρείται  
αποσάθρωση του σκυροδέματος και αποκάλυψη των οπλισμών στην κάτω παρειά της άνω 
πλάκας.  

Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει την εν λόγω περιοχή και θα μελετήσει/προτείνει τρόπους 
αποκατάστασης/επισκευής των σκυροδέματος και αντιμετώπισης της εισχώρησης των 
ομβρίων υδάτων. 

2) Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ5 παρατηρείται φθορά του προεντεταμένου τοιχίου που 
συνίσταται σε αποκόλληση του σκυροδέματος και αποκάλυψη του χαλαρού οπλισμού, ενώ 
παρατηρείται και  αποκάλυψη και διάβρωση της κεφαλής του τένοντα προέντασης.  

Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει/εντοπίσει και αξιολογήσει το φαινόμενο/μηχανισμό διάβρωσης 
μέσω αποκάλυψης του χαλαρού οπλισμού και θα μελετήσει/προτείνει τρόπους 
επισκευής/αποκατάστασής της φθοράς.   

3) Στην κολυμβητικήδεξαμενή Ρ4 παρατηρείται  ρηγμάτωση και αποκόλληση τμήματος του 
σκυροδέματος στη βάση ενός κοντού υποστυλώματος της δεξαμενής. 
 
Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει/εντοπίσει την αιτία ρηγμάτωσης και αποκόλλησης του τμήματος 
σκυροδέματος και θα μελετήσει/προτείνει τρόπο  αποκατάστασης. 

2. Κλειστό Κολυμβητήριο  
 
Η διερεύνιση και αποκατάσταση των κάτωθι δομικών ευρημάτων εντάσσονται στο αντικείμενο 

του Μελετητή :  

1. Σε τμήμα των χώρων των αποδυτηρίων, των ντους, των χώρων υγιεινής, του χώρου της 
sauna παρατηρείται εισροή ομβρίων υδάτων από την οροφή τα οποία έχουν καταστρέψει την 
ψευδοροφή. 

Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει τους χώρους και θα μελετήσει/προτείνει τη μέθοδο επισκευής 
και τον τρόπο αντιμετώπισης της εισχώρησης των ομβρίων υδάτων.  

2. Στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ2 παρατηρείται φθορά του προεντεταμένου τοιχίου με 
αποκόλληση σκυροδέματος και αποκάλυψη και διάβρωση του χαλαρού οπλισμού. Ανάλογο 
φαινόμενο παρατηρείται και στην κολυμβητική δεξαμενή Ρ1 όπου εντοπίζονται  εκτεταμένες 
φθορές των προεντεταμένων τοιχίων της, στο σύνολο σχεδόν της περιμέτρου της, με 
αποκόλληση μεγάλων τμημάτων σκυροδέματος και εκτεταμένη διάβρωση λόγω οξείδωσης 
του χαλαρού οπλισμού που έχει αποκαλυφθεί. Το σκυρόδεμα παρουσιάζει, επίσης φαινόμενα 
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ενανθράκωσης σε όλη την περίμετρο της δεξαμενής, ενώ παρατηρείται αποκάλυψη και 
διάβρωση της κεφαλής των τενόντων προέντασης.  

Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει /εντοπίσει και αξιολογήσει το φαινόμενο/μηχανισμό διάβρωσης 
μέσω αποκάλυψης του χαλαρού οπλισμού και θα μελετήσει/προτείνει τρόπους 
επισκευής/αποκατάστασής της φθοράς.   

 
2.3 ΟΑΚΑ – Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο 

Α. Οικοδομικό Έργο  
Τα κάτωθι δομικά ευρήματα εντάσσονται στο αντικείμενο του Μελετητή :  

1) στη βόρειο-δυτική πλευρά του Ποδηλατοδρομίου, σε τμήμα της πλάκας του επιπέδου 3 
(οροφή επιπέδου 2), παρατηρούνται ρωγμές μεγάλου μήκους και πολλαπλών διευθύνσεων. 
Η περιοχή όπου παρατηρείται το φαινόμενο βρίσκεται μεταξύ των αξόνων 52 και 57 στην 
κάτοψη 3 του Ποδηλατοδρομίου.  

Ο Μελετητής θα προβεί σε έλεγχο  του φαινόμενου και θα προτείνει κατάλληλο τρόπο και 
υλικά μόνιμης αποκατάστασης.    

2) στη βόρειο-δυτική πλευρά του Ποδηλατοδρομίου επίσης εντοπίζεται εισροή ομβρίων υδάτων 
στους εσωτερικούς χώρους του επιπέδου 1, κάτω από τον προαύλιο χώρο του επιπέδου 3. 
Η περιοχή όπου παρατηρείται το φαινόμενο βρίσκεται μεταξύ των αξόνων 54 και 56, στην 
κάτοψη του επιπέδου 1 του Ποδηλατοδρομίου.     

Ο Μελετητής θα προβεί σε έλεγχο  του φαινόμενου και θα προτείνει κατάλληλο τρόπο και 
υλικά μόνιμης αποκατάστασης.    

3) Παρατηρείται εκτεταμένη αποκόλληση της βαφής της εσωτερικής ξύλινης επένδυσης του 
στεγάστρου. 

Ο Μελετητής θα προβεί σε έλεγχο  του φαινόμενου και θα προτείνει κατάλληλο τρόπο και 
υλικά μόνιμης αποκατάστασης.    

4)  Επίσης ο Μελετητής θα προβλέψει υλικά και τρόπο  συντήρησης της πίστας (ειδικού ξύλινου 
δάπεδου) του ποδηλατοδρομίου η οποία έχει υποστεί φθορές από την εισροή ομβρίων 
υδάτων.  

 
2.4 ΟΑΚΑ – Περιβάλλων Χώρος 

Α. Έργα πολιτικού μηχανικού  
1. Θα μελετηθεί η Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  
Αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Μελέτης θα αποτελέσουν: 
1) η ανάγκη δημιουργίας  αίσθησης πάρκου με ενίσχυση των χώρων πρασίνου,  

2) η ανάγκη διαμόρφωσης χωρών αναψυχής, περιπάτου, άθλησης (π.χ ποδήλατο, ήπιο τρέξιμο 
κλπ.) και ξεκούρασης (π.χ κιόσκια, πέργκολες) μέσα στο πάρκο και η ανάδειξη τοποσήμων, 

3) η  αποξήλωση φθαρμένων υλικών δαπεδοστρώσεων και η αντικατάστασή τους από ίδια 
υλικά (επαναχρησιμοποιούμενα ή νέα), 
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4) η χρήση νέων-εναλλακτικών υλικών δαπεδοστρώσεων με μικρούς συντελεστές 
απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μικρή θερμοχωρητικότητα και με 
γνώμονα την ασφαλέστερη διακίνηση των χρηστών/επισκεπτών και την καλύτερη 
αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων, 

5) η ανάγκη αποτελεσματικής επιφανειακής απορροής ομβρίων.  
 
Ακολουθεί απεικόνιση της υφιστάμενης χωροταξίας των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, καθώς και 
της πρότασης του Φακέλου Πρότασης Μελλοντικής Διαμόρφωσης ΟΑΚΑ (περαιτέρω 
πληροφορίες παρέχονται στο Κεφάλαιο “Διαθέσιμα Στοιχεία σε Συμμετέχοντες”). Από αυτά ο 
Μελετητής καλείται αφενός μεν (στο βαθμό που επιτρέπεται από τις ήδη υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις), να εμπνευστεί στον εννοιολογικό σχεδιασμό (conceptual design), λαμβάνοντας 
υπόψη τις κοινόχρηστες χρήσεις που προτείνονται στον περιβάλλοντα χώρο καθώς και τα 
προτεινόμενα υλικά, αφετέρου δε, να βοηθηθεί ώστε να διαμορφώσει την πρότασή του βάσει των 
περιορισμών που θέτουν οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις και οι πιθανές μελλοντικές 
χρήσεις, εξασφαλίζοντας δυνατότητα οδεύσεων αδιάλειπτης και συνεχούς ροής. 

 

 
 
Στο πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του περιβάλλοντος χώρου και συγκεκριμένα στις 
προτεινόμενες λύσεις του Μελετητή, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι εν δυνάμει τροποποιήσεις 
που δύναται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτών, π.χ.  τροποποίηση φωτισμού, χωροθέτηση 
χώρων στάθμευσης καθώς και οι προσβάσεις  σε αυτούς, κλπ. 
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i. Υφιστάμενα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου τα οποία θα πρέπει να ενσωματωθούν στη 
νέα μελέτη 
 Φωτοστοιχεία από Κέντρο Αντισφαίρισης προς το τόξο της Αγοράς 
 Φωτοστοιχεία εκατέρωθεν του σιντριβανιού Fontana 
 Σιντριβάνι Fontana 
 Πρόσφατες φυτεύσεις δεκάδων δέντρων (πλατάνια) 
 10 pavilions στη βόρεια πλευρά του ΟΑΚΑ που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία 
 2 pavilions εκατέρωθεν της εισόδου της λεωφόρου Κύμης  
 οι νέες κολυμβητικές δεξαμενές του ανοιχτού κολυμβητηρίου  

 

ii.  Περιοχές του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ που εξαιρούνται της μελέτης  
 Το Κέντρο Αντισφαίρισης και ο περιβάλλων χώρος που του αναλογεί 
 O χώρος στάθμευσης οχημάτων (P5) και ο περιβάλλων χώρος που αναλογεί στο Κλειστό 

Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης. 
 Λοιπές περιοχές που περκλείονται από την πράσινη εστιγμένη γραμμή στο ανωτέρω σχέδιο 

απεικόνισης που περιλαμβάνουν τον χώρο του προπονητηρίου και τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε πυροσβεστική, αστυνομία, «Δημόκριτο», καθώς 
και οι ξενώνες.  

 

2. Επιφανειακή αποστράγγιση ομβρίων 
Ο Μελετητής επίσης θα εκπονήσει υδραυλική μελέτη που θα περιλαμβάνει : 
 επιβεβαίωση των υφιστάμενων δικτύων και έλεγχο επάρκειάς τους 
 επέκταση / τροποποίηση του δικτύου, όπου κρίνεται απαραίτητο.  

Τα υφιστάμενα και νέα δίκτυα που θα προταθούν θα ελεγχθούν και θα σχεδιαστούν λαμβάνοντας 
υπόψη τις νέες όμβριες καμπύλες που έχουν καταρτιστεί σε επίπεδο χώρας από την Ειδική 
Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
Θα χρειαστεί, δε, πλήρης τοπογραφική αποτύπωση με ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ενώ θα είναι 
διαθέσιμα τα as built σχέδια των υφιστάμενων δικτύων ώστε να αποφευχθούν τυχόν συμπτώσεις  
(clashes) με αυτά.  
Σε περιπτώσεις όπου δύναται να υπάρξουν μελλοντικές νέες διαμορφώσεις θα σχεδιαστούν 
έργα/διαμορφώσεις ώστε οι απορροές τους να καταλήγουν με ασφάλεια στον τελικό αποδέκτη.  
Η υδραυλική μελέτη θα συνοδεύεται και από στατικά σχέδια μικρών νέων έργων που ενδέχεται 
να απαιτηθούν (π.χ. τεχνικό νέας εκβολής). 

 
Β. Η/Μ Έργο  
1) Φωτισμός  

Ο Μελετητής ανάλογα και με τις επεμβάσεις που θα προταθούν από την αρχιτεκτονική μελέτη / 
μελέτες αρχιτεκτονικής τοπίου, τη μελέτη χώρων στάθμευσης, κλπ., θα συντάξει νέες μελέτες για 
νέα φωτιζόμενα τμήματα (π.χ. φωτισμός νέων μονοπατιών, νέων χώρων στάθμευσης), ή 
αποκατάσταση υφιστάμενων τμημάτων (π.χ. αποκατάσταση φωτιστικών δαπέδου - 
φωτοστοιχείων κτλ.)  
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2) Άρδευση 

Ο Μελετητής θα επιθεωρήσει, την υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος άρδευσης 
(σωληνώσεις, ΦΕΑ, αντλιοστάσια κτλ.) και θα συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος.  
Στο αντικείμενο του Μελετητή περιλαμβάνεται και η σύνταξη μελέτης για τις νέες περιοχές 
πρασίνου που θα προκύψουν από τις Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις. 
Επίσης ο Μελετητής θα εξετάσει την δυνατότητα εκμετάλλευσης των άφθονων υδάτινων πόρων 
του χώρου της Κονίστρας για τις ανάγκες της άρδευσης. 

 
 
3) Λοιπές παρεμβάσεις  

Ανάλογα με τις επεμβάσεις που θα προταθούν από την μελέτη Αρχιτεκτονικής τοπίου, στο 
αντικείμενο του Μελετητή επίσης περιλαμβάνονται μελέτες όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω: 

 Αποκατάσταση Υδάτινων στοιχείων (Λίμνες, Fontana) 

 Η/Μ εγκαταστάσεις νέων τοποσήμων 

 Αναβάθμιση των 2 pavilions εκατέρωθεν της εισόδου της λεωφόρου Κύμης 

Ο Μελετητής θα κάνει έλεγχο και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των περιοχών επέμβασης (π.χ. σύστημα επεξεργασίας 
νερού, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, φωτισμό, αντλίες ανακυκλοφορίας νερού, κλπ.) και είτε θα 
συντάξει τις απαραίτητες μελέτες για την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων είτε θα 
εκπονήσει νέες μελέτες για τις νέες εγκαταστάσεις.  

 
2.5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ  

1. Τα παραδοτέα της «προωθημένης» Αρχιτεκτονικής & Στατικής  Προμελέτης 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:   

1) Τεχνική Περιγραφή που θα αφορά τις στοχευμένες δομικές αποκαταστάσεις στις  εγκαταστάσεις 
των παραγράφων 2.1, 2.2 και 2.3 ανωτέρω και θα περιλαμβάνει: 
• Χαρτογράφηση των εντοπιζόμενων, ανά εγκατάσταση,  οικοδομικών, δομικών θεμάτων 

που χρήζουν αποκατάστασης, συνοδευόμενη από σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση για 
καλύτερη κατανόηση της «παθολογίας».  

• Τις προτεινόμενες κατά περίπτωση  λύσεις και υλικά αποκατάστασης, συνοδευόμενες από 
σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη 
κατανόησή τους. 

• Μελέτη στατικής επάρκειας σε κατασκευές από σκυρόδεμα όπου εντοπίζονται βλάβες 
στατικού χαρακτήρα (π.χ. κολυμβητικές δεξαμενές) βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του 
ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. 

2) Τεχνική Έκθεση  που θα αφορά τον περιβάλλοντα χώρο που θα περιλαμβάνει: 
• την περιγραφή των υφιστάμενων κατασκευών και διαμορφώσεων,  
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• τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από εδαφολογικά και κλιματολογικά δεδομένα της 
περιοχής καθώς και από τα πολεοδομικά  δεδομένα κατά το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης 
του ευρύτερου χώρου (υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οδοί, όροι δόμησης, χαρακτήρας της 
περιοχής κλπ.), 

• την περιγραφή των περιοχών όπου θα λάβουν χώρα οι επεμβάσεις με κατάλληλη 
αιτιολόγηση και φωτογραφική τεκμηρίωση,  

• τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφεται εκτενώς το είδος των προβλεπόμενων εργασιών 
(αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, δαπεδοστρώσεις, νέες διαμορφώσεις, νέες κατασκευές κλπ.), 
οι τρόποι κατασκευής και το είδος των προτεινομένων υλικών.  

 
3) Αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια επεμβάσεων περιβάλλοντος χώρου που θα περιλαμβάνουν : 

• Τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του οικοπέδου σε κατάλληλη κλίμακα 
που θα περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες διαμορφώσεις και κατασκευές (περιγράμματα 
κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ.).   

• Τοπογραφικό διάγραμμα ένταξης των επεμβάσεων έργου στον ευρύτερο χώρο του 
οικοπέδου στο οποίο θα φαίνεται και η διάταξη της κυκλοφοριακής σύνδεσης με το 
υφιστάμενο ή προβλεπόμενο οδικό δίκτυο. 

• Σχέδια γενικής διάταξης των περιοχών επέμβασης με όλες τις προβλεπόμενες 
αποξηλώσεις, κατασκευές, τις προσπελάσεις (κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών), τη 
φύτευση και τις διαμορφώσεις των ελεύθερων χώρων με  αποσαφηνισμένη τη χάραξη τους 
στο οικόπεδο (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά).  

• Επί  σχεδίου γενικής διάταξης θα φαίνεται και η μέριμνα σχεδιασμού προσβάσεων ΑΜΕΑ, 
ρύσεις ομβρίων, εγκαταστάσεις κλπ. 

• Σχέδια οριζοντιογραφίας σε μικρότερες κλίμακες (π.χ. 1:50, 1:20) όπου θα φαίνονται οι επί 
μέρους διατάξεις και διαμορφώσεις, διαφοροποιήσεις υλικών δαπεδοστρώσεων, 
κατασκευές κλπ. 

• Κατόψεις των προτεινόμενων κατασκευών (π.χ: κιόσκια, πέργκολες, κλπ.), τουλάχιστον δύο 
τομές (εγκάρσια και διαμήκη) και γενικές όψεις αυτών και προτεινόμενα υλικά. 

• Σχηματικά σχέδια διατάξεων νέων φερόντων στοιχείων (εφόσον προκύψουν από τις 
προτεινόμενες στην Αρχιτεκτονική προμελέτη λύσεις) στα οποία θα αναγράφονται οι 
απαραίτητες διαστάσεις, σε κλίμακα επιλογής του Μελετητή (1:200 ή 1:100 ή 1:50) τα οποία 
θα συνοδεύονται από τεύχος υπολογισμών. 

• Τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση της συνολικής πρότασης με ανάλογη 
λεπτομερειακή απόδοση ώστε να καταστεί σαφής και κατανοητή η προτεινόμενη λύση. 

Ως κλίμακες των σχεδίων της προμελέτης ορίζονται κατ' αρχήν για μεν το τοπογραφικό σχέδιο  
και το σχέδιο γενικής διάταξης οι 1:1.000, 1:500 ή 1:200, για δε τα λοιπά σχέδια [αρχιτεκτονικά 
προσχέδια, σχηματικά σχέδια διατάξεως φέροντος οργανισμού (κιόσκια, πέργκολες κλπ.)] οι 
1:200 ή 1:100, ή σε κλίμακα της επιλογής του Μελετητή εξαρτώμενη από  την έκταση και τη φύση 
του υπό μελέτη έργου. 

4) Τεχνικές προδιαγραφές για βασικά υλικά και εργασίες 
5) Προμετρήσεις και Προσεγγιστικός Προϋπολογισμός δαπάνης που θα βασίζεται σε τιμές μονάδος 

δημοσίων έργων ή σε στατιστικά στοιχεία κόστους παρομοίων έργων. 

 

2. Τα παραδοτέατης Φυτοτεχνικής προμελέτης  του περιβάλλοντος χώρου θα περιλαμβάνουν 

τα εξής: 
1) Τεχνική Έκθεση με τα εξής περιεχόμενα: 
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 Γενική περιγραφή του χώρου μελέτης 
• Θέση του έργου και σύντομη περιγραφή των εργασιών 
• Κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής  
• Περιγραφή των τοπογραφικών (κλίσεις, ανάγλυφο κλπ)  συνθηκών και γεωλογικών 

/εδαφολογικών συνθηκών 
• Καταγραφή υφισταμένης βλάστησης στις περιοχές επέμβασης και οριοθέτηση των 

θέσεων στις οποίες απαιτείται διατήρηση, βελτίωση, ή απομάκρυνση της υφιστάμενης 
βλάστησης 

• Υδρολογικά στοιχεία (ρέματα, ύπαρξη γεωτρήσεων ή πηγών λήψης νερού στη γύρω 
περιοχή κλπ.) 

• Περαιτέρω οικολογικές ή άλλου είδους πληροφορίες για το χώρο 
• Περιορισμοί και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου, που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των προτάσεων και προτεινομένων λύσεων, εφόσον υπάρχουν 
 Φωτογραφική υποστήριξη 
 Στοιχεία παλιότερων μελετών κλπ. που αφορούν το έργο ή την περιοχή. 
 Ο σκοπός της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 
 Γενικές προτάσεις και λύσεις, που μπορεί να  περιλαμβάνουν: 

• Προετοιμασία των χώρων εγκατάστασης φυτών. 
• Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, τοποθέτηση εδάφους ή κηπαίου χώματος, 

αφαίρεσης εδάφους κλπ.). 
• Διατήρησης ή απομάκρυνσης και μεταφύτευσης υφισταμένης βλάστησης. 
• Προστασία του εδάφους από την επιφανειακή διάβρωση 
• Αποστράγγιση χώρων πρασίνου 
• Εγκατάσταση φυτικού υλικού και είδους πρασίνου (υψηλό, μέτριο, χαμηλό, 

χλοοτάπητας) και διαμόρφωση των προτάσεων ανάλογα με το διαθέσιμο, για την 
άρδευση των φυτών, νερό. 

• Άρδευση χώρων πρασίνου, εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας νερού και της 
δυνατότητας κάλυψης των αναγκών άρδευσης, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία σε 
συνδυασμό με το προτεινόμενες μεθόδους/ σύστημα άρδευσης 

 Εκτιμώμενα προβλήματα κατά την υλοποίηση 
2) Σχέδιο Αναγνώρισης – Αξιολόγησης της υπάρχουσας βλάστησης σε κατάλληλη κλίμακα. 
3) Προμέτρηση και Προσεγγιστικός προϋπολογισμού δαπάνης, που θα βασίζεται σε τιμές 

μονάδος δημοσίων έργων ή σε στατιστικά στοιχεία κόστους παρομοίων έργων. 
 

3. Τα παραδοτέα της «προωθημένης» Προμελέτης Η/Μ εργασιών που περιλαμβάνονται στο 

Τεχνικό αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
1) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα ευρήματα του Μελετητή από την 

επισκόπηση της κατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και οι προτάσεις του. 
Συγκεκριμένα: 

• Αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο και της 
προτεινόμενης λύσης/συστήματος και αιτιολόγηση αυτής  

• Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος άρδευσης και της 
νέας λειτουργίας του 

• Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των Υδάτινων στοιχείων (λίμνες, 
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Fontana) και προτάσεις για την αποκατάστασή τους καθώς και σχετική ενδεχόμενη 
λύση/σύστημα που περιλαμβάνει την αξιοποίηση της Κονίστρας 

• Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας των ΗΜ εγκαταστάσεων των νέων τοποσήμων 
που θα προκύψουν από την Αρχιτεκτονική πρόταση και περιγραφή των νέων 
συστημάτων που προτείνεται να εγκατασταθούν. 

• Αναλυτική περιγραφή των προτάσεων/συστημάτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
περιβάλλοντα χώρου του Κεντρικού Σταδίου 

 
2) Σχέδια Η/Μ επιπέδου «προωθημένης» προμελέτης που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον  τα 

παρακάτω: 
1) Σχέδια κατόψεων εγκατάστασης όπου εμφανίζονται οι θέσεις του Η/Μ εξοπλισμού με 

ενδεικτικές διαστάσεις, η πορεία των δικτύων οριζόντια και κατακόρυφα με ενδεικτικές 
διαστάσεις, οι χώροι των κεντρικών μηχανημάτων και συσκευών με διάταξη αυτών, σε 
συνεργασία με τον Αρχιτέκτονα για διασφάλιση των αναγκαίων  χώρων και των 
κατακόρυφων και οριζόντιων οδεύσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται κατόψεις εγκαταστάσεων  
• Ύδρευσης, 
• Αποχέτευσης (όμβρια ή/και λύματα,), 
• Άρδευσης 
• Ηλεκτρικά - Φωτισμός, 
• Ηλεκτρικά - Κίνηση, 
• Η/Μ εγκαταστάσεις που απαιτούνται αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
• Φωτοτεχνική μελέτη 

2) Διαγράμματα κεντρικών δικτύων Η/Μ εγκατάστασης, όπου πρέπει να απεικονίζεται 
πλήρως η ανάπτυξη του δικτύου με κωδικοποιημένες τις συσκευές σε αντιστοιχία με τις 
κατόψεις και τους χώρους. 

3) Μονογραμμικά σχέδια ηλεκτρικών πινάκων. 
4) Διαγράμματα αυτοματισμού, όπου απαιτούνται. 
5) Σχέδια τυπικών λεπτομερειών για κάθε εγκατάσταση. 

 
3) Τεύχη υπολογισμών που τεκμηριώνουν τον σχεδιασμό των νέων Η/Μ εγκαταστάσεων 

καθώς και του τρόπου αποκατάστασης των υφιστάμενων   
4) Τεχνικές προδιαγραφές για βασικά υλικά και εργασίες 
5) Προμετρήσεις και Προσεγγιστικός Προϋπολογισμός δαπάνης που θα βασίζεται σε τιμές 

μονάδος δημοσίων έργων ή σε στατιστικά στοιχεία κόστους παρομοίων έργων. 
 

4. Η «προωθημένη» Προμελέτη των έργων αποχέτευσης ομβρίων εντός του 
περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

696/1974  (ΦΕΚ Α΄  301/1974) και Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1047/2019) 

και θα περιλαμβάνει τα εξής: 
1) Τεύχος Τεχνικής Έκθεσης (με εξέταση εναλλακτικών λύσεων και τεκμηρίωση της 

προτεινόμενης) 
2) Τεύχος Υδραυλικών και Υδρολογικών Υπολογισμών- Γενική Οριζοντιογραφία 

Εναλλακτικών Λύσεων και προτεινόμενης και σε φωτογραμμετρικό υπόβαθρο 
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3) Γενική Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων έργων στο τοπογραφικό υπόβαθρο της μελέτης 
4) Οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων σε κλίμακα 1:2000 (ή καλύτερη) στην οποία θα 

απεικονίζονται και όλα τα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα 
5) Κατά μήκος τομές των προτεινόμενων έργων σε κλίμακα μηκών ίδια με αυτή της 

Οριζοντιογραφίας και υψών x10 με προβολή των παράλληλων και των τεμνόντων 
δικτύων. 

6) Τυπικά σχέδια φρεατίων και προτεινόμενων τεχνικών έργων (π.χ τεχνικό εκβολής) 
7) Τυπικές διατομές σκαμμάτων 
8) Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της Υδραυλικής Προμελέτης θα πραγματοποιηθεί 

δισδιάστατή (2D) ανάλυση επιφανειακής απορροής των όμβριων υδάτων στην οποία θα 
συμμετέχει και το παρακείμενο ρέμα Αμαρουσίου έλεγχος του παρακείμενου ρέματος 
Αμαρουσίου για πλημμύρας περιόδου επαναφοράς 100 ετών. Στην εν λόγω ανάλυση το 
ρέμα και τα δίκτυα θα μοντελοποιηθούν με μονοδιάστατη ροή (1D), ενώ η υπόλοιπη 
περιοχή σε 2D. 

9) Για την εκπόνηση της υδραυλικής Προμελέτης θα απαιτηθεί η τοπογραφική αποτύπωση 
(συμπεριλαμβανομένου  και του ρέματος Αμαρουσίου σε έκταση που θα υποδειχθεί από 
τον Ανάδοχο Μελετητή). 

10) Τεχνικές προδιαγραφές για βασικά υλικά και εργασίες 
11) Τεύχος Προμέτρησης και Τεύχος Προϋπολογισμού προτεινόμενων έργων (βάσει τιμών 

δημοσίων έργων)  
 

5. Η «προωθημένη» Προμελέτη των Συγκοινωνιακών / κυκλοφοριακών έργων εντός του 
περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
696/1974 (ΦΕΚ Α΄ 301/1974) και Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1047/2019) 
και θα περιλαμβάνει τα εξής: 
1) Τεχνική Έκθεση 

2) Σχέδια: 

• Γενική Οριζοντιογραφία 

• Οριζοντιογραφίες 

• Υψομετρική Διαμόρφωση (Grading Plan)  

• Μηκοτομές 

• Τυπικές Διατομές 

• Σήμανση / Διαγραμμίσεις 

3) Τεχνικές προδιαγραφές για βασικά υλικά και εργασίες 

4) Προμετρήσεις και Προσεγγιστικός Προϋπολογισμός δαπάνης που θα βασίζεται σε τιμές 
μονάδος δημοσίων έργων ή σε στατιστικά στοιχεία κόστους παρομοίων έργων. 

 
2.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η ασφάλεια τόσο του προσωπικού του Μελετητή, των συνεργαζόμενων με αυτόν (στα πλαίσια του 
αντικειμένου του έργου) όσο και του κοινού κατά τη διάρκεια των εργασιών είναι πρωταρχικής 
σημασίας.  
Ο Ανάδοχος (εκπόνησης Προωθημένης Προμελέτης) θα  αναπτύξει ένα Σχέδιο Ασφάλειας & 
Υγείας, το οποίο θα  περιλαμβάνει εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας, 
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θα  παρέχει πλήρη πληροφόρηση ως προς τους πάσης φύσεως εργασιακούς κινδύνους 
(περιλαμβανομένων και των αναφερομένων στην υγεία) και τον ορθό τρόπο χρήσης/λειτουργίας 
του χρησιμοποιούμενου από αυτόν εξοπλισμού. Αυτό θα είναι παραδοτέο και θα κατατεθεί 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της Σύμβασης για έγκριση, ενώ θα είναι 
σύμφωνο με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.  
Επίσης, ο Ανάδοχος (εκπόνησης Προωθημένης Προμελέτης)  θα  αναπτύξει και θα εφαρμόζει 
Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας Μελετών για την παροχή των μελετητικών υπηρεσιών της 
παρούσας.  Αυτή θα υποβληθεί δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 9001:2015 όπως ισχύει ή 
ισοδύναμο. 

 
2.7  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

1) Αποσπάσματα από τον «Φάκελο Μελέτης – Παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη/συνδρομή της Διεύθυνσης Κτιριακών 
Υποδομών (Δ21)» 

2) Φάκελος Πρότασης Μελλοντικής Διαμόρφωσης ΟΑΚΑ 
3)  As built σχέδια των σχετικών με το Τεχνικό αντικείμενο εγκαταστάσεων  

 
2.8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στη Μελέτη θα περιλαμβάνονται όλα τα δεδομένα που προσδιορίζουν τη λειτουργία, τη δομή και την 
μορφή του έργου. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την Μελέτη, είναι το Ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο και ενδεικτικά οι αναφερόμενοι κατωτέρω. Εφόσον απαιτηθούν εργασίες μη 
καλυπτόμενες απ' αυτά, μπορούν να εφαρμοσθούν και άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα. Εφόσον 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της μελέτης έχουν εκδοθεί νεότερες εκδόσεις κάποιων προτύπων από 
τις αναφερόμενες, θα χρησιμοποιηθούν οι νεότερες.  

1) Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016 
(Βιβλίο I)» (υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/854/ΦΝ466), Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α 8.10.1974), Υ.Α 
ΔΝΣβ1732ΦΝ 466/30.1.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1047/2019). 

2) Ισχύων Οικοδομικός & Κτιριοδομικός Κανονισμός 
3) Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος KTX 2008 
4) Κανονισμός Τεχνολογίας σκυροδέματος ΚΤΣ 2016 
5) Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα ΕΚΩΣ 2000  
6) Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα ΕΝ 1993  
7) Γενικοί κανόνες για κτίρια ΕΚΩΣ 2000 
8) Σιλό και Δεξαμενές EN 1992-3 
9) Γεωτεχνικός Σχεδιασμός ΕΑΚ/ EN 1997 
10) Αντισεισμικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000  
11) Δράσεις σε δομήματα (Eurocode 1 / EN 1991) 

 Πυκνότητες, ίδια βάρη, επιβαλλόμενα φορτία σε κτίρια EN 1991-1-1 
 Φορτία χιονιού EN 1991-1-3 
 Δράσεις ανέμου EN 1991-1-4 
 Δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής EN 1991-1-5 
 Τυχηματικές δράσεις EN 1991-1-6 
 Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες EN 1991-1-7 
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12) Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα (Eurocode 2 / EN 1992) 

 Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια EN 1992-1-1 
 Σκυρόδεμα- Προδιαγραφή, ιδιότητες, παραγωγή & συμμόρφωση EN206-1/KTΣ2016 
 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος EN 10080 

13) Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα (Eurocode 3 / EN 1993) 

 Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια EN 1993-1-1 
 Συμπληρωματικοί κανόνες για μέλη και φύλλα ισχυρής έλασης EN 1993-1-3 
 Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδωτους χάλυβες EN 1993-1-4 
 Δομικά στοιχεία από επίπεδα ελάσματα EN 1993-1-5 
 Σχεδιασμός κόμβων EN 1993-1-8 
 Αντοχή σε ψαθυρή θραύση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους EN 1993-1-10 
 Σχεδιασμός κατασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία EN 1993-1-11 
 Δομικά μεταλλικά προϊόντα EN 10025 

14) Σχεδιασμός συμμίκτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα (Eurocode 4 / EN 1994) 
 Γενικοί κανόνες & κανόνες για κτίρια EN 1994-1-1 

 

15) Γεωτεχνικός σχεδιασμός (Eurocode 7 / EN 1997) 
 Γενικοί κανόνες EN 1997-1 

16) Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών (Eurocode 8 / EN 1998) 
 Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις & κανόνες για κτίρια ΕΝ1998-1 
 Σιλό, δεξαμενές & αγωγοί   ΕΝ1998-4 
 Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης & γεωτεχνικά θέματα ΕΝ1998-5 
 Πύργοι, ιστοί & καπνοδόχοι ΕΝ1998-6 

17) Αντισκωριακή προστασία 

 Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων & σχετικών 
προϊόντων ISO 8501-1/ ISO 8501-3 

 Θερμό γαλβάνισα δι’ εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σίδηρών & χαλύβδινων στοιχείων
 ISO 1461 

 Χρώματα & βερνίκια - Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα 
χρωμάτων ISO 12944 

18) Οδηγίες Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ για Άτομα με Αναπηρίες «ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
19) Ο Κ.Εν.Α.Κ. 
20) Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ) 
21) Το ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 
22) Το ΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C. 
23) Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων 
24) Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ 
25) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
26) Διεθνή Πρότυπα, Κανονισμοί, όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του Έργου 

το απαιτεί. 
Η Μελέτη και το σύνολο των παραδοτέων του Αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
τα οριζόμενα στην Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
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της έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για το έργο 
«Ανακαίνιση ΟΑΚΑ» και την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, σύμφωνα με την 
τεχνική καθοδήγηση για την εφαρμογή της ανωτέρω ενωσιακής αρχής (2021/C58/01) και 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 852/2020. 

3. Διάρκεια και αμοιβή 

3.1. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί για το Έργο θα ανέλθει σε δέκα έξι και ήμισυ (16,5)  
μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή έως την κήρυξη προσωρινού αναδόχου 
εκπόνησης της οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και εκτέλεσης εργασιών στοχευμένων 
δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και εργασιών αποκατάστασης 
και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου  του ΟΑΚΑ, ανάλογα με το ποιο από τα ανωτέρω 
δύο επέλθει πρώτο. Ειδικότερα η ολοκλήρωση των μελετών συμπεριλαμβανομένων όλων των 
σχετικών με τα ανωτέρω παραδοτέων, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η προετοιμασία και υποβολή των τευχών διαγωνισμού για 
την ανάδειξη του αναδόχου του έργου υλοποίησης των εργασιών θα πρέπει να λάβει χώρα το 
αργότερο εντός τριών και ήμισυ (3,5) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

3.2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού 
Αναθέσεών του: (α) να παρατείνει ή/και (β) να τροποποιήσει τη σύμβαση με το Ανάδοχο 
προκειμένου να περιλάβει τυχόν συμπληρωματικές υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν και 
δεν μπορούν να εξειδικευθούν σήμερα και οικονομικά ή τεχνικά ο διαχωρισμός τους από την 
παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο θα προξενήσει βλάβη στο Έργο και εφόσον δεν 
υπερβαίνουν ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της σύμβασης ή προκειμένου να προβεί σε 
περικοπή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εάν συντρέξουν πραγματικοί 
λόγοι, που ανατρέπουν το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης ή καθιστούν αδύνατη ή μη 
τεχνικώς ή πραγματικώς ή νομικώς αναγκαία την εκτέλεση όλων των παραδοτέων της 
σύμβασης ή αίρουν τις τεχνικές ή νομικές προϋποθέσεις που καθιστούν εφικτή την νόμιμη και 
άρτια εκπόνηση των παραδοτέων. 

3.3. Το Έργο και η παρούσα σύμβαση που εντάσσεται σε αυτό, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση – NextGenerationEU (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας RRF). Η μέγιστη 
εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης για όλη τη διάρκειά της  ανέρχεται σε διακόσιες 
ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά Ευρώ (€ 294.817,00), πλέον αναλογούντος 
ΦΠΑ και σε τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ (€ 365.573,00), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανωτέρω προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο 
οικονομικής προσφοράς (αμοιβής) του Ενδιαφερόμενου. 

3.4. Το κόστος μίσθωσης εγκατάστασης, χρήσης οποιουδήποτε είδους εξοπλισμού, των χειριστών αυτού, 
καθώς και το κόστος εξειδικευμένων συνεργείων/εργαστηρίων που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος 
για της εκπόνηση της προωθημένης προμελέτης περιλαμβάνεται στο ποσό της παρ. 3.3 ανωτέρω. 
Επίσης δεν προβλέπεται πρόσθετη αποζημίωση για τυχόν έξοδα του Αναδόχου (π.χ. 
μετακινήσεις- ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας, δοκιμές κλπ.) κατά την παροχή των υπηρεσιών και 
την εκτέλεση του Έργου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης  πέραν του ποσού που αναφέρεται 
στην παρ. 3.3 ανωτέρω.  

 

4. Απαιτούμενα Προσόντα - Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι Ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να διαθέτουν τα 
ακόλουθα προσόντα και να αποδεικνύουν την διάθεσή τους με την υποβολή των κατωτέρω 
Φακέλων Α, Β και Γ με το κατωτέρω περιεχόμενο επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους: 
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4.1. Νομιμοποίηση - Δικαίωμα Συμμετοχής - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(Προηγούμενη Σχετική Εμπειρία & Εξειδίκευση)–Χρηματοοικονομική Επάρκεια–
Πιστοποιητικά και Εγγυήσεις (ΦΑΚΕΛΟΣ Α):  

 

4.1.1. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α θα πρέπει να περιέχει : 

1. Αίτηση συμμετοχής στην οποία ο Ενδιαφερόμενος αναφέρει τα στοιχεία του (πλήρη 
επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον 
αντίκλητό του και τα πλήρη στοιχεία του (ΑΔΤ, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) και 
ότι αποδέχεται τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλώνει ως διεύθυνση επικοινωνίας του. Η Αίτηση 
υπογράφεται ψηφιακά, από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
του Ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών θα αναγράφονται τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη τους σε κοινή 
Αίτηση Συμμετοχής που υπογράφεται είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους είτε 
συνυπογράφεται από όλα τα μέλη ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση από τον Ενδιαφερόμενο ή τα μέλη της ένωσης/σύμπραξης ή 
κοινοπραξίας (κατά το υπόδειγμα στο Παράρτημα VI Υποδείγματα) με την οποία 
δηλώνουν ότι αποδέχονται την νομιμότητα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, θα 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση 
του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού νομοθετικού 
και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας, τις 
δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 
119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ 
αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 
2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  αριθμ. 
163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

3. Κατάλογο περιεχομένων των Φακέλων Α και Β 

Ο Ενδιαφερόμενος που υποβάλλει με την προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα 
έθιγε έννομα συμφέροντά του, υποχρεούται να σημειώνει στον κατάλογο 
δικαιολογητικών του φακέλου Α τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά 
μόνο στην προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της 
επιχείρησης του Ενδιαφερόμενου. 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του 
Ενδιαφερόμενου είναι τα εξής:  

4.Α. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από ενώσεις / κοινοπραξίες 
ημεδαπές ή/και αλλοδαπών επιχειρήσεων, η ένωση / κοινοπραξία θα υποβάλει:  
α) νομίμως επικυρωμένη δήλωση συνυπευθυνότητας των επιχειρήσεων που 
μετέχουν στην ένωση/ κοινοπραξία, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι εν λόγω 
επιχειρήσεις συνέστησαν την κοινοπραξία ή συμπράττουν σε ένωση για να 
αναλάβουν το Έργο από κοινού και ότι δηλώνουν ότι ενέχονται και ευθύνονται 
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έναντι του Ταμείου σχετικά με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και στην 
εκτέλεση του Έργου, ενιαία, αδιαίρετα και εις ολόκληρον. Αν τα μέλη υποψήφιας 
ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας έχουν εξουσιοδοτήσει τον κοινό τους 
εκπρόσωπο ώστε να υπογράφει ως εκπρόσωπός τους τις υπεύθυνες δηλώσεις 
εκάστου μέλους που προβλέπει το άρθρο 4.A περ. α της Πρόσκλησης, μπορεί να 
τις υπογράψει σε ενιαίο κείμενο στο οποίο όμως θα αναφέρει τα στοιχεία καθενός 
εκ των μελών επ' ονόματι και για λογαριασμό του οποίου υποβάλλει τη δήλωση.  
β) το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 
ένωσης / κοινοπραξίας, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών ή σχετικό 
προσύμφωνο ή επικυρωμένο αντίγραφο προσυμφώνου, στο οποίο θα φαίνονται 
η επωνυμία, η έδρα, ο κοινός εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 
μέλους και θα ορίζεται αντίκλητός - κάτοικος Αθηνών. 

4.1.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες 
αυτών  

1.  που είναι εγκατεστημένα σε: 

i. σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

ii. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 

iv. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση iii της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Απαγορεύεται η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονομικών φορέων, με οινοδήποτε 
τρόπο εφόσον εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω 
ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (L 111/1). 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή   
κοινοπραξίας 

3.  Ενώσεις οικονομικών φορέων επίσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δεν απαιτείται από 
τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  

Μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί παράλληλα να υποβάλλει και μεμονωμένη 
προσφορά ή να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης ένωσης ή κοινοπραξίας ή να δανείζει εμπειρία 
σε άλλο Ενδιαφερόμενο (και το αντίστροφο).  

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων Ενδιαφερόμενων από τον ίδιο εκπρόσωπο. 

Η ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, τα έγγραφα της 
οποίας υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της. Στην προσφορά 
απαραιτήτως προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας, καθώς και ο 
κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην Αίτηση 
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Συμμετοχής και στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

 

4.1.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Κάθε Ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, εφ' όσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους 
των παρακάτω περιπτώσεων:  

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 - 2 του Άρθρου 57 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ :  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),  

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

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 
3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 
237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον 
ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),  

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

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

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

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

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 
Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον 
κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον 
κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς η υποχρέωση 
του παρόντος όρου αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νομίμους εκπροσώπους τους με 
βάση το καταστατικό τους ή/και την νομοθεσία της χωράς εγκατάστασής τους.  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις 
περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Αποκλείεται από την συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν το Ταμείο:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή  

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.  

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
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ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ή άλλου αντίστοιχου εντύπου 
ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν 
έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α` και β` της παρ. 2 παύουν να 
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού διακανονισμού.  

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, όταν ο 
αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο Ενδιαφερόμενος ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραπάνω παρ. 2, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2.  

4. Το Ταμείο αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 
παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1 και 2.  

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2  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 από το Ταμείο μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με την σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
με τελεσίδικη απόφαση, από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος, στο οποίο ισχύει η 
απόφαση.  

6. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί αρμοδίως με διοικητική πράξη ημεδαπής αρχής 
η ποινή του αποκλεισμού από διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

7. Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει με τον ΦΑΚΕΛΟ Α το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, 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) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του παρόντος άρθρου,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί με την παρούσα.  
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Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του Ενδιαφερόμενου η απόδειξη μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
Ενδιαφερόμενου για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπός 
του, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον Ενδιαφερόμενου για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
Ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, 
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

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

Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων τρίτων 
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης για κάθε φορέα 
στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, το οποίο υπογράφεται αντίστοιχα από τον νόμιμο ή 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα. 

 

4.1.4. Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα  

Ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ημεδαπή επιχείρηση εγγεγραμμένη σε Μητρώο 
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κάτωθι κατηγορίες μελετών : 
 μελέτες κατηγορίας 16 «Τοπογραφικές Μελέτες»  

 μελέτες κατηγορίας 08 «Στατικές Μελέτες»  

 μελέτες κατηγορίας 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων»  

 μελέτες κατηγορίας 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες» 

 μελέτες κατηγορίας 09 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες»  

 μελέτες κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» 

 μελέτες κατηγορίας 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές 
μελέτες» 

ανεξαρτήτως της εγγραφής της σε τάξεις ή αλλοδαπή επιχείρηση άλλης χώρας (μέλους 
της ΕΕ ή/και άλλης χώρας) που είναι εγγεγραμμένη σε αντίστοιχο Επαγγελματικό 
Μητρώο της χώρας της, για ανάλογη κατηγορία μελετών και, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
που ισχύει στη χώρα της.  

 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι παραπάνω απαιτήσεις μπορεί να ικανοποιούνται 
αθροιστικά από τα μέλη της.  

4.1.4.1 Κάθε υποψήφιος (προσφέρων) πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσει τη σύμβαση και σε κατάλληλο επίπεδο 
ποιότητας. Ειδικότερα, οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν Ομάδα Έργου ως ακολούθως:  

(α) Τα κάτωθι πτυχία ανά κατηγορία Μελέτης:   
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1. για την κατηγορία μελέτης 16 «Τοπογραφικές Μελέτες»  να διαθέτει κατ’ 
ελάχιστον έναν (1) μελετητή 12ετούς εμπειρίας.  

2. για την κατηγορία μελέτης 08 «Στατικές Μελέτες»  απαιτείται να διαθέτει κατ’ 
ελάχιστον έναν τουλάχιστον μελετητή στατικών 12ετούς εμπειρίας. 

3. Για την κατηγορία μελέτης 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών Έργων»  
απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον έναν τουλάχιστον αρχιτέκτονα μελετητή 
8ετούς εμπειρίας. 

4. Για την κατηγορία μελέτης 07 «Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» απαιτείται να 
διαθέτει κατ’ ελάχιστον έναν τουλάχιστον αρχιτέκτονα μελετητή 12ετούς 
εμπειρίας 

5. Για την κατηγορία μελέτης 09 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες»  απαιτείται 
να διαθέτει κατ’ ελάχιστον έναν τουλάχιστον μελετητή Η/Μ 12ετούς εμπειρίας 

6. Για την κατηγορία μελέτης 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη απαίτηση στελέχωσης αρκεί να καλύπτεται το απαιτούμενο της 
Μελετητικής εμπειρίας για υδραυλικές μελέτες όπως περιγράφεται παρακάτω 

7. Για την κατηγορία μελέτης 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και 
κυκλοφοριακές μελέτες», απαιτείται να διαθέτει κατ’ ελάχιστον έναν 
τουλάχιστον μελετητή 8ετούς εμπειρίας 

 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι παραπάνω απαιτήσεις μπορεί να 
ικανοποιούνται αθροιστικά από τα μέλη της.  

 

(β) Απαιτήσεις μελετητικής εμπειρίας   

Κάθε υποψήφιος (προσφέρων) πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία:   
1. Στην κατηγορία 16 «Τοπογραφικές Μελέτες»:   

Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021: μία (1) τουλάχιστον 
μελέτη αποτύπωσης εγκαταστάσεων γηπέδου ≥ 50 στρεμμάτων.  
 

2. Στην κατηγορία 08 «Στατικές Μελέτες»  :   
α) Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021 μία (1) κατ’ ελάχιστο 
μελέτη προεντεταμένου σκυροδέματος και β) να έχει εμπειρία τουλάχιστον μιας (1) 
στατικής επιθεώρησης σε υφιστάμενα κτίρια/κατασκευές στο πλαίσιο σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης ή έργου. Η μελέτη μπορεί να αναφέρεται σε κτιριακό ή άλλο 
τεχνικό έργο, χωρίς να τίθεται περιορισμός διαστάσεων. 

3. Στην κατηγορία 06 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών Έργων» :   
Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021 στα πλαίσια Σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης ή έργου, δύο (2) τουλάχιστον μελέτες ανακατασκευής κτιρίων. 

4. Στην κατηγορία 07 « Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες» :   
Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021, στα πλαίσια Σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης ή έργου, μία (1) τουλάχιστον ειδική μελέτη που σχετίζεται με α) 
Αρχιτεκτονική τοπίου πάρκου αναψυχής ή πάρκου/χώρου εμπειρίας/ 
δραστηριοτήτων ≥ 50 στρεμμάτων ή β) ανάπλαση - διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου ξενοδοχειακής μονάδας ≥ 4 αστέρων έκτασης >50  στεμμάτων ή 
συγκροτήματος αθλητικών εγκαταστάσεων ≥ 50 στρεμμάτων. 
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5. Στην κατηγορία 09 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες»  :   

Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021 στα πλαίσια Σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης ή έργου μία (1)τουλάχιστον μελέτη Η/Μ α) εγκαταστάσεων 
πάρκου αναψυχής ή πάρκου/χώρου εμπειρίας/ δραστηριοτήτων ≥ 50 στρεμμάτων ή 
β) ανάπλασης - διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου ξενοδοχειακής μονάδας ≥ 4 
αστέρων έκτασης > 50 στρεμμάτων ή συγκροτήματος αθλητικών εγκαταστάσεων ≥ 
50 στρεμμάτων. 

 
6. Στην κατηγορία 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων» :   

Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021 στα πλαίσια Σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης ή έργου μία (1) υδραυλική  δισδιάστατη (2D) μελέτη απορροής 
επιφανειακών υδάτων σε αστικό περιβάλλον έκτασης ≥ 50 στρεμμάτων. 

7. Στην κατηγορία 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές 
μελέτες» :   
Να έχει εκπονήσει εντός της περιόδου των ετών 2006-2021 στα πλαίσια Σύμβασης 
εκπόνησης μελέτης ή έργου  μία (1) κυκλοφοριακή μελέτη χώρων στάθμευσης και 
οδών πρόσβασης και σχετική συγκοινωνιακή μελέτη σε αθλητική εγκατάσταση ή 
εναλλακτικά σε πάρκο αναψυχής ή πάρκο/χώρο εμπειρίας/ δραστηριοτήτων ≥ 50 
στρεμμάτων. 

 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οι παραπάνω απαιτήσεις μπορεί να 
ικανοποιούνται αθροιστικά από τα μέλη της.  

  
(γ)  Επιπλέον Εμπειρία 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει και την ακόλουθη εμπειρία ή να εξασφαλίσει 
συνεργασία με τεχνικά στελέχη ή εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς με εμπειρία στα 
ακόλουθα:  

γα) Θα πρέπει να έχει αναλάβει την εκτέλεση ή να εκτελεί ή να έχει ολοκληρώσει ένα (1) 
έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα φωτισμού αθλητικής 
εγκατάστασης ή εναλλακτικά πάρκου αναψυχής ή πάρκου/χώρου εμπειρίας/ 
δραστηριοτήτων ≥ 50 στρεμμάτων, και  

γβ) Να διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση με πεδίο εφαρμογής στον έλεγχο σκυροδεμάτων 
(καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος και έλεγχος οξείδωσης σιδηρού οπλισμού και 
έλεγχος προεντεταμένων στοιχείων) (ISO 17025 ή ισοδύναμο από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό).  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες 
απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των περ. 4.1.4 και 4.1.4.1 μπορούν να 
καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

4.1.4.2 Προς απόδειξη της παραπάνω τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας η προσφορά 
(ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄) θα πρέπει να περιέχει :  

1. κατάλογο συμβάσεων και σχετικών εργοδοτών, που πρέπει να περιλαμβάνουν και 
τις κατ’ ελάχιστον περιγραφόμενες στις περιπτώσεις 1 έως 7 του ανωτέρω στοιχείου 
(β) της παρ. 4.1.4.1 συμβάσεις που εκπονήθηκαν εντός της περιόδου των ετών 
2006-2021 με εργοδότη φορέα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα κατά το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος V.  
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Σε περίπτωση συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου στην εκτέλεση σύμβασης με μεικτό 
αντικείμενο, πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται ότι ο Ενδιαφερόμενος 
εκπόνησε αυτοδύναμα το φυσικό αντικείμενο του ανωτέρω εδαφίου. Σε περίπτωση 
που υποβληθεί προσφορά από ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων για κάθε 
μέλος αυτής θα αναφέρονται στον ΦΑΚΕΛΟ Α χωριστά και με χωριστό πίνακα (κατά 
το υπόδειγμα του Παραρτήματος V) οι συμβάσεις, τις οποίες κάθε μέλος έχει 
εκπονήσει αυτοτελώς ή στην εκτέλεση των οποίων έχει συμμετάσχει και ο κάθε 
πίνακας θα υπογράφεται είτε από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης/ κοινοπραξίας 
είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους που αφορά. 

2. Αντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβάσεων (και των συμβατικών τευχών αν είναι 
αναγκαία για την απόδειξη) που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα και αφορούν 
μελέτες που ικανοποιούν την παραπάνω ζητούμενη τεχνική ικανότητα στις 
περιπτώσεις 1 έως 7 του ανωτέρω στοιχείου (β) της παρ. 4.1.4.1. 

3. Έγγραφα των εργοδοτών των παραπάνω συμβάσεων, που πιστοποιούν την 
παραλαβή των μελετών και την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβάσεων 
που ικανοποιούν την παραπάνω ζητούμενη τεχνική ικανότητα στις περιπτώσεις 1 
έως 7 του ανωτέρω στοιχείου (β) της παρ. 4.1.4.1. 

4. Για την απόδειξη των αναφερόμενων στο στοιχείο (α) της παρ. 4.1.4.1, αντίγραφα (μη 
επικυρωμένα) Μελετητικών πτυχίων επιχειρήσεων στις κατηγορίες: 

• κατηγορία 16 (Τοπογραφικές  μελέτες)  
• κατηγορία 08 (Στατικές μελέτες)  
• κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές  μελέτες κτιριακών έργων) 
• κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές  μελέτες) 
• κατηγορία 09 (Ηλεκτρομηχανολογικές  μελέτες) 
• κατηγορία 13 (Υδραυλικές  μελέτες) 
• κατηγορίας 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες). 

5. Βιογραφικό σημείωμα των μελών της Ομάδας Έργου του στοιχείου (α) της παρ. 4.1.4.1.  

6. Αντίγραφα (μη επικυρωμένα) Τίτλων σπουδών των ως άνω απαιτούμενων στελεχών της 
Ομάδας Έργου του στοιχείου (α) της παρ. 4.1.4.1. Οι τίτλοι σπουδών όλων των ανωτέρω 
στελεχών μπορούν να προέρχονται από ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οπότε 
στην τελευταία περίπτωση θα έχουν αναγνωρισθεί ως προς την ισοτιμία ή αντιστοιχία από 
το ΔΟΑΤΑΠ/πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή άλλο νόμιμο όργανο αναγνώρισης σε περίπτωση 
πτυχιούχου που ασκεί το οικείο επάγγελμα στην Ελλάδα. 

7. Αντίγραφα (μη επικυρωμένα) Αδειών άσκησης επαγγέλματος και Πιστοποιητικά 
εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα (Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετητών), 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης 
των απαιτούμενων μελών της Ομάδας Έργου, σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης 
(κατηγορίες 16, 08, 06, 07, 09, 13 και 10), των στελεχών  της  προτεινόμενης Ομάδας Έργου 
του στοιχείου (α) της παρ. 4.1.4.1. 

8. Υπεύθυνες δηλώσεις από τα στελέχη της προτεινόμενης Ομάδας Έργου του στοιχείου (α) 
της παρ. 4.1.4.1 (βλ. Παράρτημα VI Υποδείγματα) ότι κατά τη στιγμή της υποβολής της 
προσφοράς δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων ως προς την ανάθεση της σύμβασης, καθώς 
και ότι δεν έχουν καμία σχέση οικονομικής ή οποιασδήποτε άλλης φύσης με το ΟΑΚΑ ή/και 
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οποιαδήποτε συνδεδεμένη οντότητα ή/και οικονομικό φορέα που έρχεται σε οικονομική 
αντίθεση με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες ή/και τη σύμβαση. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που 
φυσικό πρόσωπο – μέλος της Ομάδας Έργου απασχολείται απ' ευθείας από υποψήφιο 
(μέσω σύμβασης εργασίας), ο εν λόγω υποψήφιος, υπό την ιδιότητα του εργοδότη, μπορεί 
ως προς τους εργαζομένους του, να υποβάλει Υπεύθυνη δήλωση τόσο για το φυσικό - νομικό 
πρόσωπο (εργοδότη) όσο και για τους εργαζομένους του στην οποία ενσωματώνεται η 
παραπάνω δήλωση μη σύγκρουσης συμφερόντων και τα ονόματα των εργαζομένων. Αυτή 
η υποχρέωση για την απουσία σύγκρουσης συμφερόντων θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της 
συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ καθώς και έναντι του ΟΑΚΑ.  

9. Για την απόδειξη της εμπειρίας της περ. γα) της παρ. 4.1.4.1 ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στον Φάκελο Α μη επικυρωμένα αντίγραφα σύμβασης ή πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης 
σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα φωτισμού, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ανωτέρω κριτήριο. Σε περίπτωση συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου στην 
εκτέλεση σύμβασης με μεικτό αντικείμενο, πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται ότι ο 
Ενδιαφερόμενος εκπόνησε αυτοδύναμα το σχετικό φυσικό αντικείμενο. 

10. Για την απόδειξη της εμπειρίας της περ. γβ) της παρ. 4.1.4.1 ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει 
στον Φάκελο Α μη επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού σε ισχύ ISO 17025 ή ισοδύναμου 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. 

11. α) Όσον αφορά στην καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της 
παρ. 4.1.4, οι Ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων Μελετών από την οποία να προκύπτει ότι 
τηρούνται τα κριτήριο των προαναφερόμενων κατηγοριών μελέτης. 
β) Οι Ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
XI της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
γ) Οι Ενδιαφερόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εγγραφής στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους ή σε 
περίπτωση που στο κράτος εγκατάστασης του απαιτούνται κατάλογοι παρόχων υπηρεσιών 
προσκομίζουν το πιστοποιητικό εγγραφής του στους καταλόγους αυτούς. 
Σε περίπτωση που από τα πιστοποιητικά των περ. β) και γ) δεν προκύπτει η εγγραφή στις 
κατηγορίες μελέτης της παρ. 4.1.4, ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει επιπλέον των 
αναφερόμενων στις ανωτέρω περ. β) και γ) υπεύθυνη δήλωση περί της πλήρωσης των 
προϋποθέσεων της παρ. 4.1.4. 

 

4.1.4.3. Εγγύηση Συμμετοχής  

Στον ΦΑΚΕΛΟ Α και επί ποινή απαραδέκτου ο Ενδιαφερόμενος καταθέτει εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
ενηνήντα έξι ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 5.896,34) διάρκειας δέκα τριών (13) 
μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο Ενδιαφερόμενος αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες, δεν προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού ή δεν ανταποκριθεί στη 
σχετική πρόσκληση του Ταμείου να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός 
της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ή αν κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι εκ προθέσεως απατηλά, 
ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν 
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αποδεικνύεται κατά την φάση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η πλήρωση μιας 
ή περισσότερων από τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών 
φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση ή κοινοπραξία.  
Η εγγύηση συμμετοχής καθώς και η εγγύηση καλής εκτέλεσης ή η τυχόν εγγύηση 
προκαταβολής θα εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε 
ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη συνδεδεμένα προς την ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει 
την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το 
ΤΜΕΔΕ. Το κείμενο της ως άνω Εγγυητικής θα είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ. Ο Διαγωνιζόμενος εναλλακτικά των ανωτέρω 
εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου ποσού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν 
απαιτείται να ακολουθηθεί το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. 
To Ταμείο μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: 
• στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο και την 
προσκόμιση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, και κατόπιν σχετικού αιτήματος του.  
• στους λοιπούς Ενδιαφερόμενους για τους οποίους δεν συνέτρεξε λόγος κατάπτωσής 
της, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, και με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης τους ότι 
αποχωρούν από τη διαδικασία και δεν προτίθενται να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα κατά 
αποφάσεων του παρόντος διαγωνισμού.  
 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες(για τους οποίους δεν συνέτρεξε λόγος κατάπτωσής της) στην περίπτωση 
απόρριψης της προσφοράς τους και με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης τους ότι 
αποχωρούν από τη διαδικασία και δεν προτίθενται να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα κατά 
αποφάσεων του παρόντος διαγωνισμού και κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.  
 

Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του Ταμείου (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562, Αθήνα) μέσα σε μία (1) εργάσιμη 
ημέρα από την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς, άλλως η προσφορά του 
Ενδιαφερόμενου δεν αποσφραγίζεται. Ο σφραγισμένος φάκελος εξωτερικά φέρει την 
επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Ενδιαφερόμενου και την ένδειξη «Εγγύηση 
Συμμετοχής στον Διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο της  της Πρόκλησης υποβολής 
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης προωθημένης προμελέτης για εργασίες 
στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για 
εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ».  
 

4.1.4.4. Πιστοποιητικά 
Οι Ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τα κατωτέρω συστήματα και να προσκομίζουν 
με τον ΦΑΚΕΛΟ Α τα αντίστοιχα σε ισχύ πιστοποιητικά σε απλά (μη επικυρωμένα) αντίγραφα : 
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α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό,  

β) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο από ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό,  

 Τα πιστοποιητικά θα αφορούν αντικείμενο συναφές με της παρούσας και θα πρέπει να είναι σε ισχύ 
τόσο κατά τη διάρκεια υποβολής προσφοράς, όσο και κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και θα 
ανανεώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 To Ταμείο αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 
από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει 
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας ή/και  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα 
εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται 
ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας.  
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις των στοιχείων α 
και  β, μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη. 

 

4.1.5. Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν : 
1) μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες  οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 

2021) ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ, δηλαδή διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες  οκτακόσια δέκα επτά Ευρώ 
(€294.817). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ανωτέρω ποσού. 

2) μέσο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριότητας που αφορά η σύμβαση 
(επιθεωρήσεις και τεχνικοί έλεγχοι κατασκευών) για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 
(2019, 2020, 2021) μεγαλύτερο ή ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%), ήτοι μεγαλύτερο ή ίσο με 
διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά Ευρώ (€294.817). Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τριών οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος ειδικός κύκλος εργασιών για όσες χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ανωτέρω ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις 
μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.  
 
4.1.5.1. Επαγγελματική ασφάλιση 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων 
ποσού τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€). Σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις μπορούν να καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.  

 
4.1.5.2. Προς απόδειξη των ανωτέρω ο υποψήφιος υποβάλλει με τον ΦΑΚΕΛΟ Α : 

1) Αντίγραφα (μη επικυρωμένα) από δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή σε περίπτωση 
μη δημοσίευσής τους λόγω μη εκπνοής της προθεσμίας δημοσίευσής τους Υπεύθυνη 
Δήλωση 
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2) Αντίγραφο (μη επικυρωμένο) ασφαλιστήριου συμβολαίου  
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

4.1.6. Στήριξη σε ικανότητες τρίτου-Υπεργολαβία  
1. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας ή/και της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας - εμπειρίας να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, εφόσον: 
α. οι Ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τα συγκεκριμένα μέσα του 

τρίτου για την εκτέλεσή της σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης  και οι τρίτοι φορείς, 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται, δεσμεύονται έναντι του Ταμείου με προσκόμιση 
σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων (υποψηφίου και τρίτου) προς το Ταμείο ότι θα θέτουν στη 
διάθεση του Ενδιαφερόμενου για την εκτέλεσή της σύμβασης τα συγκεκριμένα μέσα που 
διαθέτουν και ότι σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ότι 
δεσμεύονται να αναλάβουν ως υπεργολάβοι την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος/ 
τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης προσκομίζοντας και σχετικό συμφωνητικό 
δανεισμού εμπειρίας και υπεργολαβίας,  

β. οι υποψήφιοι δηλώνουν και οι τρίτοι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται, 
δεσμεύονται έναντι του Ταμείου με προσκόμιση των παραπάνω σχετικών υπεύθυνων 
δηλώσεων (υποψηφίου και τρίτου) και του σχετικού συμφωνητικού δανεισμού εμπειρίας και 
υπεργολαβίας προς το Ταμείο ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι έναντι του Ταμείου σε 
περίπτωση κατακύρωσης. 

2. Οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής ικανότητας 
μπορεί να καλύπτονται αθροιστικά από τον Ενδιαφερόμενο και τον τρίτο. 

3. Εάν στον Ενδιαφερόμενο διατίθενται από τον τρίτο φορέα μέσα και πόροι που συνίστανται 
στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής του ικανότητας, το Ταμείο επιβάλλει, κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, στον Προτιμητέο Ανάδοχο και τον τρίτο την συμπερίληψη του 
συμφωνητικού τους στη σύμβαση, καθώς και την συνυπογραφή της από τον τρίτο.  

4. Το Ταμείο απαιτεί από τον Ενδιαφερόμενο να αντικαταστήσει τρίτο φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. Εάν 
συντρέξουν λόγοι αποκλεισμού του τρίτου, το Ταμείο μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο 
την αντικατάσταση του τρίτου.   

5. Η συνδρομή λόγων αποκλεισμού ελέγχεται και στο πρόσωπο των τρίτων φορέων, οπότε με 
την προσφορά (ΦΑΚΕΛΟ Α) πρέπει να υποβληθούν για τους τρίτους φορείς όλα τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τον Ενδιαφερόμενο. 

6. Υπό τους ίδιους ανωτέρω όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ή των συμμετεχόντων στην ένωση-κοινοπραξία 
(πλην της υποχρέωσης σύναψης υπεργολαβίας στην τελευταία περίπτωση). 

7. Το Ταμείο ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
Ενδιαφερόμενος, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής. Ο οικονομικός 
φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
του Ταμείου, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
tender@hraf.gr. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν 
επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

8. Επιτρέπεται επίσης η δήλωση τρίτου ως υπεργολάβου και σε κάθε άλλη περίπτωση (μη 
δανεισμού επάρκειας) υπό τους όρους της παραπάνω παρ. 1 περ. α και β. Εάν προτεινόμενος 

mailto:tender@hraf.gr
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υπεργολάβος δεν τύχει της έγκρισης του Ταμείου, ο Ενδιαφερόμενος, υποχρεούται πριν την 
κατακύρωση της σύμβασης να προτείνει για έγκριση στον Ταμείο άλλον. Ο οικονομικός 
φορέας υποχρεούται και αργότερα να αντικαταστήσει δηλωθέντα υπεργολάβο, όταν 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 
από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση του Ταμείου, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tender@hraf.gr. Ο υπεργολάβος που αντικαθιστά 
υπεργολάβο του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. Και στην 
παρούσα περίπτωση ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει με την προσφορά του (ΦΑΚΕΛΟ Α) τα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους του.   

9. Όταν οι Ενδιαφερόμενοι στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 

10. Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
Ενδιαφερόμενοι, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

11. Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει με την προσφορά του τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους του, σε περίπτωση που o 
προσφέρων προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει  το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. 

 
Σε συμμόρφωση προς τα ανωτέρω στον ΦΑΚΕΛΟ Α οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν :  

α. υπεύθυνες δηλώσεις (υποψηφίου και τρίτου) προς το Ταμείο με το περιεχόμενο της 
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.1.1. περ. 2 καθώς και ότι θέτουν στη διάθεση του 
Ενδιαφερόμενου για την εκτέλεση της σύμβασης τα συγκεκριμένα μέσα που διαθέτουν 
(αναφέροντάς τα), και σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ότι 
δεσμεύονται να αναλάβουν ως υπεργολάβοι την εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος/ 
τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης προσκομίζοντας και ότι δεσμεύονται προς το Ταμείο 
ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι έναντι του Ταμείου σε περίπτωση κατακύρωσης. Αν τα 
μέλη υποψήφιας ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας έχουν εξουσιοδοτήσει τον κοινό τους 
εκπρόσωπο ώστε να υπογράφει ως εκπρόσωπός τους τις υπεύθυνες δηλώσεις εκάστου 
μέλους που προβλέπει το άρθρο 4.1.1 περ. 2, μπορεί να τις υπογράψει σε ενιαίο κείμενο στο 
οποίο όμως θα αναφέρει τα στοιχεία καθενός εκ των μελών επ' ονόματι και για λογαριασμό 
του οποίου υποβάλλει τη δήλωση.  

β. σχετικό συμφωνητικό δανεισμού εμπειρίας και υπεργολαβίας,  
γ. υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας υπεργολάβων (σε περίπτωση μη δανείζοντος εμπειρία 

υπεργολάβου), με το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.1.1. περ. 2 καθώς 
και ότι δεσμεύεται ο υπεργολάβος ότι θα συνεργαστεί με τον Ενδιαφερόμενο σε περίπτωση 
ανάθεσης του έργου και ότι θα είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση του οικείου 
τμήματος της σύμβασης έναντι του Ταμείου σε περίπτωση κατακύρωσης. 

 

4.2 Τεχνική Προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ Β’) 

Ο φάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 
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οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Ειδικότερα: 

4.2.1 Οργανωτική δομή  
α) Σχετικά με την οργανωτική δομή (η οποία αφορά την ομάδα του σύνολο τον προσώπων 

του Ενδιαφερόμενου που θα απασχοληθούν με το Έργο) ο ΦΑΚΕΛΟΣ Β θα πρέπει να 
περιέχει υποχρεωτικά:  
Οργανόγραμμα και περιγραφή καθηκόντων τόσο του επικεφαλής συντονιστή όσο και  των 
βασικών στελεχών της προτεινόμενης ομάδας εκπόνησης μελετών/παροχής υπηρεσιών. 
Στην περιγραφή θα αποτυπώνεται  η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και θα 
παρέχονται στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης σε αντίστοιχες ευθύνες με 
αυτές που αναλαμβάνει η ομάδα, λαμβανομένων υπόψη και των περιγραφόμενων στα 
4.2.2 β και 4.2.2 γ παρακάτω:  

 
β) Στοιχεία για τη συνοχή της προτεινόμενης ομάδας, από τα οποία να τεκμαίρεται η 

δυνατότητα της καλής μεταξύ τους συνεργασίας για την απρόσκοπτη υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε ποιοτικά αποδεκτό βαθμό.  

Σημ. Το προτεινόμενο Οργανόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλεται σε μορφή και μέγεθος ευκόλως 
αναγνώσιμο. 

 

4.2.2 Μεθοδολογία  & προγραμματισμός εργασιών  

α) Τεχνική Έκθεση, βασιζόμενη στα στοιχεία του Τεχνικού Αντικειμένου, η οποία θα 
περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή και περιγραφή των αντικειμένων της υπό 
ανάθεση Σύμβασης με εξειδίκευση/ επισήμανση των κρίσιμων θεμάτων & τυχόν 
προβλημάτων και του τρόπου αντιμετώπισης/επίλυσής τους. 

β) Πρόταση Μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει περιγραφή του γενικού προγράμματος 
παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης των μελετών, δηλαδή τις απαιτούμενες 
επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον 
καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την 
παραγωγή της μελέτης. Στην Πρόταση Μεθοδογολίας θα περιλαμβάνονται 
αναλυτικά τα προβλεπόμενα παραδοτέα και  η προσέγγιση του Ενδιαφερόμενου 
σχετικά με τη διαχείριση των  θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Υγείας και 
Ασφάλειας που άπτονται του Τεχνικού αντικειμένου.  

γ) Χρονοδιάγραμμα, όπου θα αποτυπώνεται η χρονική αλληλουχία όλων των κρίσιμων 
δραστηριοτήτων  που αφορούν την εκπόνηση όλων των προβλεπόμενων μελετών / 
παροχή σχετικών υπηρεσιών σε συσχέτιση με την προτεινόμενη οργανωτική δομή 
και λαμβάνοντας υπόψη τα χρονικά περιθώρια που τίθενται στα έγγραφα της 
Σύμβασης. Θα προβλέπονται ορόσημα για τον ενδιάμεσο έλεγχο της πορείας του 
μελετητικού έργου και ημερομηνίες παράδοσης των απαιτούμενων παραδοτέων.  

 
Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις ήδη προγραμματισμένες 
από το ΟΑΚΑ εκδηλώσεις και τις δεσμεύσεις των χώρων του έναντι τρίτων (π.χ. 
αθλητικά σωματεία, εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων). Σε κάθε περίπτωση το 
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους χρόνους-προθεσμίες 
που τίθενται στην παρ. 3.1 του όρου 3 της παρούσας. 

Το τεύχος της Τεχνικής Προσφοράς θα ενσωματώνει (είτε στο κυρίως σώμα της είτε με τη 
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μορφή παραρτημάτων) τα προβλεπόμενα στα (1), (2) και (3) ανωτέρω  και θα έχουν [μορφή 
κειμένου μεγέθους Α4, γραμματοσειράς 11 Arial]. 

 

4.3 Οικονομική Προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’):  

Στον Φάκελο Γ της προσφοράς ο Ενδιαφερόμενος θα περιλαμβάνει τους οικονομικούς όρους 
συνεργασίας για την προς ανάθεση σύμβαση και ειδικότερα με μορφή κατ' αποκοπήν συνολικού 
τιμήματος εκφραζόμενου ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ (κατά το έντυπο του 
Παραρτήματος VII). 

4.4 Όλα τα προσόντα υπό ανωτέρω στοιχείο 4.1 πρέπει να ικανοποιούνται. Οι φάκελοι των 
Ενδιαφερόμενων πρέπει να είναι πλήρεις περιλαμβάνοντας τα οριζόμενα στις παρ. 4.1 – 4.3 
ανωτέρω Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν πλήρεις φακέλους με τα απαιτούμενα υπό 4.1 – 4.3 
στοιχεία θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. 

4.5 Οι Ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους μπορούν, (εφόσον το επιθυμούν) 
κατόπιν αιτήματος προς το ΟΑΚΑ εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
(στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου κ. Αθανάσιος Σπέρτος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΟΑΚΑ, e-mail dtec@oaka.gr, τηλ. [210 6834 773]) να πραγματοποιήσουν επί τόπου επίσκεψη 
στις ανωτέρω εγκαταστάσεις σε ημέρα και ώρα που θα τους γνωστοποιήσει με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ΟΑΚΑ, ώστε να αποκτήσουν ιδία γνώση. Κατά την επιτόπια 
επίσκεψη οι εκπρόσωποι των Ενδιαφερόμενων υπογράφουν σχετική απόδειξη επίσκεψης και 
ενημέρωσης αναφέροντας ποιον Ενδιαφερόμενο εκπροσωπούν και τα στοιχεία ταυτότητάς 
τους. Οι επισκέψεις θα οργανώνονται ομαδικά για λόγους ισότητας και διαφάνειας. 

4.6 Οι Ενδιαφερόμενοι, πριν την υποβολή της προσφοράς τους μπορούν να αιτηθούν την αποστολή 
σε αυτούς των διαθέσιμων σχετικών πληροφορίων για τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ (που  
περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2.7 της παρούσας αποσπάσματα μελετών και  
σχεδία ως κατασκευάσθη (as built)) με αίτημα – υπεύθυνη δήλωση εμπιστευτικότητας (κατά το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος VI -Υποδείγματα) που αποστέλλεται στο ΤΑΙΠΕΔ ως συνημμένο 
και ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tender@hraf.gr. Το σχετικό αίτημα ικανοποιείται εφόσον 
υποβληθεί με αποστολή στη διεύθυνση email: tender@hraf.gr εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από τη επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. 

 

5. Διαδικασία Επιλογής - Ανάθεσης 

5.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του νόμου 3986/2011 και του Κανονισμού Αναθέσεων του 
ΤΑΙΠΕΔ, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

5.2. Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. Η 
σύμβαση θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη συνολική 
βαθμολογία (ο «Προτιμητέος Ανάδοχος»). Το ΤΑΙΠΕΔ έχει δικαίωμα να ανακηρύξει τον 
υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία ως επιλαχόντα (ο 
«Επιλαχών Ανάδοχος»). 

5.3. Οι προσφορές των υποψηφίων θα αξιολογηθούν στη βάση των ακολούθων κριτηρίων και της 

mailto:dtec@oaka.gr
mailto:tender@hraf.gr
mailto:tender@hraf.gr


 

  Σελ. 34 

αντίστοιχης στάθμισής τους: 

α/α Κριτήριο Στάθμιση/
βαρύτητα 

1.  Οργανωτική Δομή (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) 15% 

2.  Κατανόηση του Έργου/ Τεχνική Περιγραφή  
(ΦΑΚΕΛΟΣ Β) 

20% 

3.  Μεθοδολογία (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) 20% 

4.  Προγραμματισμός & Χρονοδιάγραμμα 
(ΦΑΚΕΛΟΣ Β) 

15% 

5.  Προτεινόμενη Αμοιβή (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ) 30 % 

Σύνολο 100% 

 

Ειδικότερα: 
Σχετικά με την Οργανωτική Δομή: 
Θα αξιολογηθεί η διάρθρωση της οργανωτικής δομής (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) (προτεινόμενο 
οργανόγραμμα και συνοπτική περιγραφή καθηκόντων και κατανομής εργασιών) ως προς την 
πληρότητα και  τη συνοχή, σε σχέση με το αντικείμενο, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι δομημένη 
και λειτουργεί με σαφή προσδιορισμό καθηκόντων για την άρτια εκτέλεση του μελετητικού 
έργου.  

Σχετικά με την Κατανόηση του Έργου 

Θα αξιολογηθεί ο βαθμός κατανόησης του περιεχομένου και των στόχων του προς ανάθεση 
αντικειμένου όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση/περιγραφή του Φακέλου Β  «Τεχνική 
Προσφορά». Ειδικότερα  θα εξεταστούν : 

 ο βαθμός πληρότητας και ορθότητας της κατανόησης του μελετητικού αντικειμένου  
 ο βαθμός ευελιξίας και αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων λύσεων / επεμβάσεων 

και του τρόπου επίλυσης των εντοπισμένων προβλημάτων  
 ο εντοπισμός ειδικών θεμάτων που αφορούν την εκπόνηση της μελέτης και στα οποία 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων στη φάση της 
υλοποίησης του έργου. 

Σχετικά με την Μεθοδολογία: 

Θα αξιολογηθεί η πληρότητα και ορθότητα της Πρότασης Μεθοδολογίας υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης, βάσει των στοιχείων του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς. 
Ειδικότερα  θα εξεταστούν :  

 ο βαθμός κάλυψης των τεχνικών απαιτήσεων του περιγραφόμενου αντικειμένου 
(μελετητικού/παροχής υπηρεσιών) από τις δραστηριότητες που θα παρουσιάσει ο 
υποψήφιος    
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 ο βαθμός επάρκειας των εσωτερικών διαδικασιών για την έντεχνη εκπόνηση του 
συνολικού αντικειμένου της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών για την 
αποτελεσματική επικοινωνία και οργάνωση του υποψηφίου, για τον συντονισμό και την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών, καθώς και τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων 
ελέγχου κατά την  εκπόνηση της μελέτης.   

 Παράλληλα θα αξιολογηθεί ο προτεινόμενος τρόπος  επικοινωνίας του υποψηφίου με το 
ΤΑΙΠΕΔ και τον ΟΑΚΑ κατά το στάδιο της εκτέλεσης της Σύμβασης και τυχόν επιμέρους 
εγκριτικά στάδια που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης.  

 Θα αξιολογηθεί επίσης η προσέγγιση του Ενδιαφερόμενου σχετικά με τη διαχείριση των  
θεμάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Υγείας και Ασφάλειας που άπτονται του Τεχνικού 
αντικειμένου.  

 Αναφορικά δε με τα παραδοτέα θα αξιολογηθεί η πληρότητα και λεπτομέρεια των 
προβλεπόμενων παραδοτέων (π.χ. επαρκή ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που θα 
επιτρέπουν τον ασφαλή προγραμματισμό και κοστολόγηση των απαιτούμενων 
εργασιών).  

Σχετικά με τον προγραμματισμό- χρονοδιάγραμμα: 

 Θα γίνει ποιοτική αξιολόγηση του χρονοδιαγράμματος (ΦΑΚΕΛΟΣ Β) ως προς την 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων και την τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου 
υλοποίησης,των ενδιάμεσων οροσήμων και των ημερομινιών παράδοσης παραδοτέων, 
σε συνδυασμό με την επισήμανση ειδικών θεμάτων και πιθανών προβλημάτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία ελέγχου (κρίσιμη διαδρομή) και τις 
δραστηριότητες/δεσμεύσεις του ΟΑΚΑ.  

 Θα αξιολογηθεί παράλληλα η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης του 
προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με την οργανωτική δομή και τα 
παρεχόμενα από τον Ενδιαφερόμενο στοιχεία από τα οποία θα διασφαλίζεται ότι διαθέτει 
τους αναγκαίους πόρους, για να εκπονήσει τη μελέτη εντός του καθορισμένου χρόνου και 
σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο. 

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή/και διευκρινίσεις ή/και 
πληροφορίες από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις 
Προσφορές τους, όπως κρίνεται απαραίτητο. 

 

5.4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, που θα περιλαμβάνει 
σωρευτικά τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α΄ , Β΄  και Γ  : 

i. είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη κ. 
Χρυσούλας Ραλλιά), με τον τίτλο : 

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΤΟΥ ΟΑΚΑ» 

Σημειώνεται ότι το μέγιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος είναι 8ΜΒ, τα 
επισυναπτόμενα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι συμπιεσμένα (.zip) και η ονομασία τους δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τους είκοσι (20) χαρακτήρες. 

ii. είτε ανεβάζοντας (upload) τα αρχεία σε φάκελο που θα δημιουργήσει το Ταμείο, 
γνωστοποιώντας στη διεύθυνση tender@hraf.gr την ηλεκτρονική διεύθυνση 
αλληλογραφίας (e‐mail address) του υπευθύνου, μέχρι και 48 ώρες πριν από την 
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καταληκτική προθεσμία του διαγωνισμού, ώστε να του αποσταλούν οδηγίες και κωδικοί 
πρόσβασης για το «ανέβασμα» (upload) του υλικού της προσφοράς (μέγιστο συνολικό 
μέγεθος αρχείων 15GΒ). 

5.5. Ο Φάκελος Γ’ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, να 
υποβληθεί προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης (password). Μετά την αξιολόγηση των 
Φακέλων Α’ και  Β’ οι υποψήφιοι που κριθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 
4.1 έως και 4.3. θα κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αποστείλουν τον κωδικό 
πρόσβασης (password) του Φακέλου Γ΄.  

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα ενημερώνονται ομοίως. Όσοι 
υποψήφιοι, μετά από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ να αποστείλουν των κωδικό πρόσβασης δεν 
ανταποκριθούν στον χρόνο που θα τους έχει τεθεί να αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης, θα 
αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.  

Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Γ΄ οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

5.6. Προσφορές δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 22 / 07 / 2022, ώρα 17:00 Αθήνας. 
Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνονται 
δεκτές και δεν θα αξιολογούνται.  

5.7. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα λάβει χώρα στην έδρα του Ταμείου την 26 / 07 / 2022, 
ώρα 14:00 Αθήνας.  

5.8. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τον 
υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία για τη βελτίωση της οικονομικής 
προσφοράς του, πριν από την τελική ανάθεση της Σύμβασης. Η μη ευδοκίμηση των ανωτέρω 
διαπραγματεύσεων δεν συνιστά αφ’ εαυτής λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 

5.9. Η ανάθεση του Έργου ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον 
Προτιμητέο Ανάδοχο.  

5.10. Το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει τον 
Έργο στον Επιλαχόντα Ανάδοχο, σε περίπτωση που δεν υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον 
Προτιμητέο Ανάδοχο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ανάδειξή του. Προς άρση 
οποιασδήποτε αμφιβολίας, η παράγραφος 5.7 ανωτέρω εξακολουθεί και εφαρμόζεται και στην 
εν λόγω περίπτωση. 

5.11. Η αποσφράγιση των φακέλων Α, Β και Γ και η αξιολόγησή τους γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ταμείου.  

5.12.   Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης 
το ΤΑΙΠΕΔ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διεύθυνσης tender@hraf.gr , να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 
επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με 
τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς το ΤΑΙΠΕΔ επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
Ενδιαφερόμενων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  

5.13. Σε περίπτωση ένωσης, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της και θα τεθεί 

mailto:tender@hraf.gr
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διάταξη στην σύμβαση σύμφωνα με την οποία τα μέλη της ενέχονται και ευθύνονται έναντι του 
Ταμείου ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον το καθένα χωριστά, θα 
εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται από το Ταμείο η ουσιαστική 
συμμετοχή σε αυτή όλων των μελών της σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  

 

6. Γενικοί Όροι 

6.1 Η παρούσα Πρόσκληση, οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι και η σύμβαση που 
θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, ερμηνεύονται και διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο 
λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ και 
την εσωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που είναι 
συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές. 

6.2 Οι αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, δηλώσεις, στοιχεία και τα κάθε είδους δικαιολογητικά που 
αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα για την συμμετοχή του Υποψήφιου Ανάδοχου στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και με ψηφιακή 
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο 
πιστοποιητικό ή άδεια ή βεβαίωση και  εν γένει δικαιολογητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις που ζητούνται από την παρούσα Πρόσκληση, αυτό πρέπει να 
αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση με ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού με επικύρωση 
της γνησιότητας υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ρητώς ότι δεν εκδίδεται το ζητούμενο 
πιστοποιητικό ή άδεια ή βεβαίωση ή δικαιολογητικό. Διευκρινίζεται ότι εάν δεν εκδίδονται 
περισσότερα του ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών ή αδειών ή βεβαιώσεων ή 
δικαιολογητικών, θα αρκεί οι σχετικές δηλώσεις να περιληφθούν στο σώμα μίας μόνο ένορκης 
βεβαίωσης ή - για τις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση- υπεύθυνης δήλωσης, 
σύμφωνα με τα παραπάνω.  

6.3 Γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 
της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικώς, όλα τα ξενόγλωσσα 
δημόσια έγγραφα που θα κατατεθούν από τους Ενδιαφερόμενους στην παρούσα διαδικασία, 
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας προέλευσης τους, είτε 
με την επίθεση της σφραγίδας ”Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961 
(που κυρώθηκε με τον ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των 
εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας προέλευσης τους, είτε από δικηγόρο (άρθρα 454 Κ.Πολ.Δ., 53 
Κώδικα Δικηγόρων), είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται η κατάθεση αλλοδαπού δημόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού με την μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας προέλευσης του, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ”Apostile”, σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-
10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο (άρθρα 454 Κ.Π.Δ., 53 Κώδικα 
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Δικηγόρων). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη– με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. Κατά παρέκκλιση των ως άνω εδαφίων, γίνεται δεκτή η υποβολή 
ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην 
αγγλική γλώσσα  χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω στοιχεία είναι 
καταχωρισμένα σε επίσημους ισοτόπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει 
ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε 
αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την Αναθέτουσα Αρχή. 
Εφ' όσον τεθεί ηλεκτρονική υπογραφή (Εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής 
υπογραφής) σε ηλεκτρονικό έγγραφο, που πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II του 
Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014, τότε κατά τον ν. 4727/2020 (άρθρο 50 παρ. 1) δεν χρειάζεται 
επικύρωση γνησιότητας υπογραφής.   

6.4 Οι Ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι πριν την υπογραφή της σύμβασης θα 
κοινοποιηθεί στον προσωρινό ανάδοχο η από 25.2.2022 σύμβαση μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και 
Δικαιούχων (ΟΑΚΑ και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), όπως ισχύει, την οποία και ο 
προσωρινός ανάδοχος με υπεύθυνη δήλωσή του (στην οποία ο τελευταίος θα δεσμεύεται περί 
της τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτής) θα δηλώσει ότι γνωρίζει και αποδέχεται το σύνολο 
των όρων της. Οι Ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης με όλα τα Παραρτήματά της και τον Κανονισμό Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ. 

6.5 Το ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΟΑΚΑ, οι διευθυντές, εργαζόμενοι και το κάθε είδους 
προσωπικό του Ταμείου και του ΟΑΚΑ ή/και του Ελληνικού Δημοσίου ή οι προστηθέντες αυτού, 
καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΑΚΑ ή/και του Ελληνικού Δημοσίου δεν υπέχουν 
καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράληψη ή 
λανθασμένη δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕΔ και του ΟΑΚΑ ή/και του 
Ελληνικού Δημοσίου και των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, 
για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση από την 
παρούσα Πρόσκληση ή/και από την συμμετοχή του στην διαδικασία που περιγράφεται στο 
παρόν έγγραφο. 

6.6 Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστε ίλει , τροποπο ιήσει ή 
αναβ άλει την παρούσα  διαδικασία ή να αποφασίσει τροποποίηση των όρων και τευχών της 
παρούσας Πρόσκλησης, χωρί ς κα μία προηγούμενη ενημέρωση ή άλλη προειδοποίηση, καθώς 
και να διακόψει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 
συμμετέχοντα ή / και τρίτου. 

6.7 Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, και 
η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 
καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας (Ελλάδα). 

6.8 Οι Ενδιαφερόμενοι και οι τρίτοι (δανείζοντες επάρκεια - υπεργολάβοι) υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται σε κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα προς τον Κανονισμό ΕΕ 
910/2014. Έντυπα και ηλεκτρονικά, ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα που υποβάλλονται στον 
παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτά υπό τους όρους των άρθρων 11 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), 12-15 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και της Κ.Υ.Α. 32256 ΕΞ 
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2021/15.9.2021 (Β΄ 4651) κατά περίπτωση.  

6.9 Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν αιτήματα των Ενδιαφερόμενων προς το 
Ταμείο συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή 
αρχείου pdf, με το κείμενο του αιτήματος (π.χ. παροχή διευκρινίσεων), το οποίο υποχρεωτικά 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο ώστε να ληφθεί υπ' όψιν. Αιτήματα που υποβάλλονται 
με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται, ούτε εξετάζονται αιτήματα, όταν το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

6.10 Μετά την υποβολή της προσφοράς το Ταμείο επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον σε έντυπη 
μορφή και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο της προσφοράς κρίνει σκόπιμο, ενώ έχει 
το δικαίωμα να επαληθεύσει την γνησιότητα και ακρίβεια του περιεχομένου των στοιχείων της 
προσφοράς με κάθε τρόπο και είδος επικοινωνίας.  

6.11 Τα πλήρη τεύχη της Πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου 
(https://hradf.com/prokirikseis/), όπου θα παραμείνουν αναρτημένα τουλάχιστον μέχρι και τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού και από όπου οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση και αποτελούνται από τα κατωτέρω :  

α. την με αρ. 2022 / S 119-335841 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  

β. την παρούσα Πρόσκληση 

γ. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

δ. το Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων  

ε. το σχέδιο Σύμβασης με τον Ανάδοχο 

στ. τα λοιπά παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης 

6.12 Οι προθεσμίες της παρούσας αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 
περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής ή συμβάντος και λήγουν όταν παρέλθει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο μη εργάσιμη ή αργία στην Ελλάδα, όταν 
παρέλθει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα. 

6.13 Η προκήρυξη κατά το άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και συνταγμένη σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού ΕΕ 2015/1986 της Επιτροπής, απεστάλη για δημοσίευση στις 17/06/2022 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

6.14 Μετά την αποστολή των φακέλων της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που 
τυχόν θα ζητηθούν από το Ταμείο.  

6.15 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με το Ταμείο 
βεβαιώνεται από τον χρόνο περιέλευσης του οικείου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

6.16 Οι Ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών. 
Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Ταμείο, με την 
συναίνεση των προσφερόντων και με αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής, για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
κατ’ ανώτατο όριο.  

6.17 Προσφορές για μέρος ή τμήμα των υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και οδηγούν σε απόρριψη 
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της προσφοράς.  

6.18 Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Ενδιαφερόμενων επί των όρων, που 
περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης, δεν γίνονται δεκτές και τυχόν προσφορές, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα αποκλείονται από τη διαδικασία.  

6.19 Επισημαίνεται στους Ενδιαφερόμενους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, ότι προσφορά, η 
οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης, θα απορριφθεί.  

6.20 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον 
ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

6.21 Η αποσφράγιση των φακέλων Α, Β και Γ και η αξιολόγησή τους γίνεται από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης του Ταμείου.  

6.22 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών. 

 
 
7 Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 
 

7.1  Το δικαίωμα συμμετοχής, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα ανωτέρω 
άρθρα της παρούσας, κρίνονται : α) κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του σταδίου κατακύρωσης και γ) κατά 
την σύναψη της σύμβασης. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν 
προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν 
ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν 
προσκομίζονται θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας πρόσκληση. 

7.2  Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος (οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών) στηρίζεται στις 
ικανότητες τρίτων φορέων, οι τρίτοι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται 
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού τους και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (ως προς τα 
οποία παρέχουν δάνεια ικανότητα). 

 
7.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται 
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. 

 
 
 

8 Δικαιολογητικά σταδίου κατακύρωσης  
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού μετά την προσωρινή ανάδειξή του 
και πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης ο Προτιμητέος Ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα 
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τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατόπιν σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω 
email. 

8.1 Για την παράγραφο 1 του άρθρου 4.1.3. : απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και α) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις 
περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.  

8.2 Για την παράγραφο 2 περιπτώσεις α και β του άρθρου 4.1.3. : πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική 
νομοθεσία αντίστοιχα. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα 
στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι α) φορολογική ενημερότητα σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς και κατά την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, β) ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.   

 
8.3 Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. 8.1 και 8.2, πιστοποιητικά ή όπου τα 

πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 
4.1.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση, ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες 
δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
καταστάσεις των παραγράφων 1 και2, του άρθρου 4.1.3 της παρούσας. Αν διαπιστωθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά 
του Ενδιαφερόμενου απορρίπτεται.  

8.4 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών ή Γραφείων Μελετών 
ή Μ.Ε.Ε.Π., εφόσον προσκομίζουν «ενημερότητα πτυχίου» εν ισχύι, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των κάτωθι δικαιολογητικών : 

• απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο  
• φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  

Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην ενημερότητα πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 
του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα, ο προσφέρων προσκομίζει 
επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 

8.5  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, μπορούν να 
προσκομίζουν στο Ταμείο πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 
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πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά 
αναφέρονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 
φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η 
πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας, όσον αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε 
επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών 
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.   

8.6 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 δ του 
άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και 
ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή των πραγματικών δικαιούχων) του 
αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εισηγμένης εταιρίας 
υποβάλλεται α) η απόδειξη και το περιεχόμενο εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και β) υπεύθυνη δήλωση με τα ανωτέρω 
απαιτούμενα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου, ενώ σε περίπτωση εισηγμένης εταιρίας 
υποβάλλεται το αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 ή ελλείψει αυτού (για οικονομικούς 
φορείς εγκατεστημένους σε χώρα έκτος ΕΕ) υποβάλλεται α) υπεύθυνη δήλωση με τα ανωτέρω 
απαιτούμενα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου και β) κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο που 
τεκμηριώνει την υπαγωγή σε ισοδύναμα με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την ενωσιακή 
νομοθεσία διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά 
με τον πραγματικό δικαιούχο.  

8.7 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  
Τα έγγραφα νομιμοποίησης του ενδιαφερόμενου είναι τα εξής : 
Α. Για Ελληνικές επιχειρήσεις  
1. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι Α.Ε. : α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία 
δημοσιεύτηκε το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή 
του μαζί με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το ΓΕΜΗ έκτοτε ή αντίστοιχα στοιχεία του 
ΓΕΜΗ. β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την 
εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε ή αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ. γ. Επικυρωμένο 
απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ή 
αντίστοιχα στοιχεία του ΓΕΜΗ. δ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Α.Ε. με το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στον ανοικτό διαγωνισμό 
προκειμένου να αναληφθεί το Έργο στην οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο (ή πρόσωπα) 
που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και ο αντίκλητος κάτοικος Αθηνών, ώστε να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
2. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι Ε.Π.Ε. : α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία 
δημοσιεύτηκε το τελευταίο κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και τυχόν 
τροποποίησή του μαζί με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το ΓΕΜΗ έκτοτε ή αντίστοιχα 
στοιχεία του ΓΕΜΗ. β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία παρέχεται έγκριση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί το Έργο και καθορίζεται το πρόσωπο 
(ή τα πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και ο αντίκλητος κάτοικος 
Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού.  
3. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι Ι.Κ.Ε. : α. Πράξη σύστασης της εταιρείας.  β. Βεβαίωση του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του Καταστατικού και των τυχόν 
τροποποιήσεών του που έγιναν μετά την έκδοση αυτού. γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, προκειμένου να 
αναληφθεί η δημοπρατούμενη Παροχή υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
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που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και ο αντίκλητος κάτοικος Αθηνών, ώστε να 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
4. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι προσωπική εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ): α. Επικυρωμένο αντίγραφο 
συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεών του με βεβαίωση του 
ΓΕΜΗ περί εταιρικών μεταβολών ή αντίστοιχα στοιχεία από το ΓΕΜΗ. β. Έγκριση του ή των 
διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την 
προσφορά, και ο αντίκλητος κάτοικος Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
5. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι συνεταιρισμός: α) Πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτής καθώς και αποδεικτικά δημοσίευσης. β) Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της 
Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γ) Επικυρωμένο 
απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. δ) 
Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο παρέχεται 
έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, προκειμένου να αναληφθεί το δημοπρατούμενο Έργο στην 
οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την 
προσφορά, και ο αντίκλητος κάτοικος Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 
σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.  
6. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει αυτοπροσώπως την 
προσφορά, θα υποβληθεί εξουσιοδότηση, με θεώρηση από την αρμόδια αρχή του γνησίου της 
υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον ορισμό του αντικλήτου του, κατοίκου Αθηνών 
που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού. 
Β. Για τις Αλλοδαπές επιχειρήσεις :  
1. Ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των ελληνικών επιχειρήσεων για τη σύσταση της εταιρείας, 
συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα κ.λπ.,  
2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, για τη 
συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, στην οποία θα καθορίζεται επίσης και το πρόσωπο 
ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, 
κάτοικος Αθηνών που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 
διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις αρμόδιες 
Αρχές της Χώρας που έχει έδρα η Επιχείρηση, 3. Όπου ζητείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 
1599/1986, γίνονται αποδεκτές ισοδύναμες δηλώσεις κατά το δίκαιο της χώρας τους. 
8.8. Επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών των περιπτώσεων 2, 4, 6,7, 9 και 10 του όρου 
4.1.4.2.  
8.9. Επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών του όρου 4.1.4.4.  
8.10. Επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών των παραγράφων 1 και 2 του όρου 4.1.5.2 

 
 
9 Παροχή Διευκρινίσεων 

9.1 Κατά την διαγωνιστική διαδικασία το Ταμείο μπορεί, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας, και σύμφωνα με το αρθ. 56 (3) της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24  να ζητεί από τους 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν 
τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς σχετικής πρόσκλησης.  

9.2 Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις με αποστολή ερωτήματος προς το Ταμείο 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tender@hraf.gr  έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το Ταμείο θα απαντήσει το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και οι απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις θα 
δημοσιευθούν χωρίς αποκάλυψη των στοιχείων των ερωτώντων στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Σε 
περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 47 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/24  το Ταμείο 
θα παρατείνει τις προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών.       

 
10 Επιφυλάξεις και δικαιώματα  

10.1 Η υποβολή προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό ισοδυναμεί με δήλωση του 
Ενδιαφερόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, 
τα στοιχεία και τα τεύχη της Πρόσκλησης.  

10.2 Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή 
να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της Πρόσκλησης. Οι τροποποιήσεις 
αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των 
οποίων θα δημοσιεύεται όπως και η προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού. 

10.3 Το Ταμείο δεν θα έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους 
Ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την 
προετοιμασία και υποβολή των προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν 
θα γίνουν δεκτές ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός ή η υπογραφή σύμβασης σε 
οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Αυτοί που συμμετέχουν 
στη Διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα αν έγιναν ή όχι δεκτοί, δεν 
αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του Ταμείου από την Πρόσκληση αυτή και την εν γένει 
συμμετοχή τους στον ανοικτό διαγωνισμό. Το Ταμείο δεν φέρει καμμία ευθύνη έναντι του 
αναδόχου και οποιουδήποτε τρίτου για την ορθότητα, πληρότητα ή/και ακρίβεια των 
μελετών, σχεδίων εγχειριδίων, εκθέσεων, μετρήσεων και λοιπών εγγράφων και στοιχείων 
που χορηγούνται σε αυτόν και δεν έχουν συνταχθεί από το ίδιο ή κατ'  εντολήν του. 

10.4 Η προσφορά των Ενδιαφερόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της 
Πρόσκλησης, θεωρείται ως πρόταση προς το Ταμείο και όχι ως αποδοχή πρότασής του. 

10.5 Καμία παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 
εγγράφου δεν δίνει το δικαίωμα σε προσφέροντα να την επικαλεστεί, προκειμένου να τύχει 
εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.  

10.6 Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι προς όφελος 
του Ταμείου, το οποίο δικαιούται να παραιτηθεί από αυτούς, χωρίς αυτό να δημιουργεί 
κανένα δικαίωμα στους Ενδιαφερόμενους ή σε άλλους τρίτους.  

10.7 Η δημοσίευση αποσπασμάτων μελετών, σχεδίων κ.λπ. μέσω της συμπερίληψής τους στην 
παρούσα Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της και η χορήγηση των διαθέσιμων 
πληροφοριών κατά το άρθρο 4.6 της παρούσας γίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ μετά από σχετική 
χορήγηση τους και άδεια του ΟΑΚΑ. Τα στοιχεία αυτά καθίστανται προσβάσιμα 
αποκλειστικά προς τον σκοπό τεχνικά ορθής υποβολής προσφορών στον παρόντα 
διαγωνισμό και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση τους από οποιονδήποτε για άλλο 
σκοπό.  

10.8 Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τον 
υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (προτιμητέο ανάδοχο) για τη 
βελτίωση της οικονομικής προσφοράς του, πριν από την ανάθεση της σύμβασης. Η μη 
ευδοκίμηση των ανωτέρω διαπραγματεύσεων δεν συνιστά αφ’ εαυτής λόγο έκπτωσης του 
αναδόχου. 
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10.9 Ακολουθούν τα κατωτέρω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας Πρόσκλησης και αποτελούν και έγγραφα (συμβατικό πλαίσιο) της 
δημοπρατούμενης σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

I. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (το «Ταμείο» ή «ΤΑΙΠΕΔ»), που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562, Αθήνα τηλ. +30 2210 10 3274400 e-
mail: info@hraf.gr, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας αναφορικά με τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, ενημερώνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 - ΓΚΠΔ) και του Ν.4624/2019, το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Υποψήφιος ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ενός 
Υποψήφιου νομικού προσώπου, ότι το Ταμείο ή και τρίτα μέρη, στο όνομα και για λογαριασμό 
του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 

 

Α. Είδος και πηγή δεδομένων 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφορών και τα οποία θα υποβληθούν στο ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
από το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το ίδιο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
υποψηφίου νομικού προσώπου (όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, στοιχεία 
επικοινωνίας, ηλικία, ιστορικό απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και 
των εταιρικών επωνυμιών, πληροφορίες εκπαίδευσης, προσωπικά στοιχεία που εμπεριέχονται 
στα βιογραφικά του προσωπικού του Υποψηφίου καθώς και στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου 
του υποψηφίου που υπογράφει/υποβάλλει την προσφορά κ.λπ.). 

 

Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, η εφαρμογή της 
σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, η προάσπιση των δικαιωμάτων του ΤΑΙΠΕΔ και 
η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων του Ταμείου. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα 
χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο αποκλειστικά για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά με την 
αξιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς. Νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων από το Ταμείο, είναι η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Ταμείου 
(ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1’γ), η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 
6 παρ.1΄β) και το έννομο συμφέρον του Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1’ στ). 

mailto:info@hraf.gr
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Γ. Αποδέκτες των δεδομένων 

Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων είναι: 

1. Το αρμόδιο προσωπικό του ΤΑΙΠΕΔ. 

2. Σύμβουλοι στους οποίους το Ταμείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στο 
πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου και των διατάξεων του ΓΚΠΔ. 

3. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικές 
αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

 

ΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

Τα δεδομένα της παρ. Α ανωτέρω θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από τη 
λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση 
μη σύναψης σύμβασης, τα δεδομένα θα τηρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα 
καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφάλεια. 

 

ΙΙΙ. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, τα φυσικά πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 
α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού της 
επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων , 
περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στην 
κατάρτιση προφίλ, (στ) φορητότητας. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τα φυσικά 
πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο Ταμείο (e-mail: dpo@hraf.gr). Το 
Ταμείο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την ικανοποίηση των αιτημάτων μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα και το αργότερο ένα (1) μήνα το οποίο μπορεί να παραταθεί κατά δύο 
επιπλέον μήνες εάν το αίτημα είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων, 
ενημερώνοντας το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με την καθυστέρηση εντός ενός (1) 
μηνός από την παραλαβή της αιτήματος. 

2. Το Ταμείο μπορεί να απορρίψει αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων εάν η 
διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που επιτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για λόγους 
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση 
νομικών αξιώσεων ή αξιώσεων τρίτων. 

3. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις υποχρεώσεις 
που φέρει λόγω συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Το Ταμείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη 
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 
προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 
διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασίας

mailto:dpo@hraf.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ενδιαφερόμενου. 
 
[Όνομα Εκδότριας Τράπεζας] 

 
[τόπος - ημερομηνία] 

ΠΡΟΣ: 
Ταμείο Αξιοποίησης  
Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.  
(ΤΑΙΠΕΔ) 
Καραγιώργη Σερβίας 6 
10562 Αθήνα 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ.    ΓΙΑ ΕΥΡΩ 5,896,34  
 
Κύριοι, 

1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως υπέρ του/της [●] [πλήρης επωνυμία του 
Ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση], με έδρα το Δήμο [●] , οδός [●] αριθ. [●] (ο 
«Ενδιαφερόμενος»), μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενηνήντα έξι ευρώ και τριάντα 
τεσσάρων λεπτών (€ 5.896,34), στο οποίο ποσό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη 
συμμετοχή του/της ανωτέρω ως Ενδιαφερόμενου στον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών δυνάμει της από  [●] Πρόσκλησης με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ   ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» του ΤΑΙΠΕΔ, με 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών στις ……..  ή σε οποιαδήποτε άλλη, τυχόν, ημερομηνία μετά 
από αναβολή. 
2. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις συμμετοχής στον ανωτέρω ανοικτό 
διαγωνισμό που αναλαμβάνει ο Ενδιαφερόμενος σύμφωνα με την ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και στην υποχρέωση προσέλευσής του προς υπογραφή της σύμβασης και κατάθεσης 
των αναγκαίων δικαιολογητικών σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος σε αυτόν.  
3. Η παρούσα ισχύει για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 
των προσφορών στον διαγωνισμό. Η διάρκεια ισχύος παρατείνεται, ύστερα από έγγραφό σας, που 
θα υποβληθεί προ της ημερομηνίας λήξης ισχύος της παρούσας. Εν πάση περιπτώσει, η ισχύς της 
παρούσας λήγει σε περίπτωση λήψεως εγγράφου δηλώσεώς σας ότι δυνάμεθα να θεωρήσουμε τους 
εαυτούς μας απαλλαγμένους από κάθε υποχρέωση από αυτήν ή μέχρις επιστροφής της σε εμάς και, 
πάντως, εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται από την Πρόσκληση. 
4. Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε εν όλω ή εν μέρει, 
απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση εντός τριών (3) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας προς τούτο, χωρίς διερεύνηση του βασίμου της απαίτησης και ανεξάρτητα από, 
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τυχόν, δικαστική αμφισβήτηση. Σε περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της εγγύησης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή εξεδόθη από την Τράπεζα στ[●] [τόπος έκδοσης]. Οι ειδοποιήσεις 
προς την Τράπεζα θα πρέπει να απευθύνονται προς την Τράπεζα [επωνυμία Τράπεζας], στην 
ανωτέρω διεύθυνσή της και οποιαδήποτε αίτηση πληρωμής να εμφανίζεται στην [●] [Σημείωση: 
Προσδιορίσατε υποκατάστημα για εμφάνιση και πληρωμή] 

6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα, και ο Δικαιούχος δια 
της αποδοχής της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται την υπαγωγή τους στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την 
παρούσα Εγγυητική Επιστολή.  
7. Σε περίπτωση που μία πρόβλεψη της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι ή καταστεί παράνομη, 
άκυρη ή μη εκτελεστή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με την Τράπεζα, αυτό δεν θα επηρεάσει: 
(i) την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε αυτή την δικαιοδοσία οποιασδήποτε άλλης προβλέψεως 
της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, ή  
(ii) την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε άλλες δικαιοδοσίες αυτής ή άλλης προβλέψεως της 
παρούσας Εγγυητικής Επιστολής,  
και οι ισχυρές διατάξεις της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τον 
οικονομικό σκοπό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής.  
Βεβαιώνουμε ότι το σύνολο των εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, 
που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. και εξακολουθούν ακόμα να 
ισχύουν, χωρίς να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με τραπεζική αντεγγύηση ή με εμπράγματη ασφάλεια, 
δεν υπερβαίνει τα όρια που έχει καθορίσει για την Τράπεζά μας η αρμόδια Αρχή. 
 

[Ημερομηνία] _________________________________________ 

 

Για λογαριασμό της 

[Τράπεζας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Χρήστες & Δραστηριότητες εντός των εγκαταστάσεων ΟΑΚΑ 

 
Α. Κεντρικό Στάδιο 
Σε ότι αφορά στο Κεντρικό Στάδιο, δραστηριότητες χρηστών με μόνιμο ή περιοδικό χαρακτήρα, 
δύνανται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα εργασιών και θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τον 
Ανάδοχο. 
Στην Αίθουσα Κασιμάτη του σταδίου, αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία (μόνιμοι χρήστες) διεξάγουν 
αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, ενώ στις στάθμες 1 και 2 μισθώνονται γραφειακοί και 
υποστηρικτικοί χώροι που έχουν συνεχή λειτουργία.  Αυτές οι χρήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν/ 
επηρεαστούν από  τις εργασίες του Αναδόχου και αναφέρονται για να καταδείξουν ότι το Κεντρικό 
Στάδιο είναι μία πλήρως λειτουργική εγκατάσταση με καθημερινή κυκλοφορία ανθρώπων και 
οχημάτων από και προς αυτό. 

 
 Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

Το γήπεδο του κεντρικού σταδίου αποτελεί την ποδοσφαιρική έδρα της ΠΑΕ ΑΕΚ με σύμβαση 
διάρκειας έως την 31.12.2022. Στα πλαίσια της σύμβασης αυτής έχουν παραχωρηθεί γραφειακοί 
χώροι και χώροι στάθμευσης στα Ρ1, Ρ2, Ρ3. Επιπρόσθετα, οι ΠΑΕ ΙΩΝΙΚΟΣ & ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 
δηλώνουν το γήπεδο ως δεύτερη έδρα για τους αγώνες πρωταθλήματος και του κυπέλλου UEFA,  με 
σύμβαση διάρκειας έως την 30.06.2023. 
Περαιτέρω το Κεντρικό Στάδιο χρησιμοποιείται κατά τη θερινή περίοδο και για εκδηλώσεις/συναυλίες.  
Τέλος, για το μήνα Σεπτέμβριο, έχει προγραμματιστεί η προσωρινή μετατροπή του αγωνιστικού 
χώρου του σταδίου σε πίστα ειδικής διαδρομής, στα πλαίσια της διοργάνωσης του Ράλι Ακρόπολις. 
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Β. Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο 
Σε ότι αφορά στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, δραστηριότητες με μόνιμο ή περιοδικό χαρακτήρα 
δύνανται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα εργασιών και θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν από τον 
Ανάδοχο. 
Συγκεκριμένα, στις στάθμες 1 και 2 μισθώνονται γραφειακοί και υποστηρικτικοί αποθηκευτικοί χώροι 
που έχουν συνεχή λειτουργία. Παράλληλα, στο Parking 7 μισθώνονται 150 θέσεις στάθμευσης.  
Οι παραπάνω χρήσεις χώρων, δε θεωρείται ότι επηρεάζουν τις εργασίες του Αναδόχου και 
αναφέρονται για να καταδείξουν ότι το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο είναι μία πλήρως λειτουργική 
εγκατάσταση με καθημερινή κυκλοφορία ανθρώπων και οχημάτων από και προς αυτό. 
 
 Πίστα Ποδηλατοδρομίου 

Η χρήση της πίστας γίνεται από 14 αθλητικά σωματεία που ασκούν μόνιμη δραστηριότητα. 
 

 Αρένα Ποδηλατοδρομίου 

Η αρένα του ποδηλατοδρομίου χρησιμοποιείται από μισθωτή ως γυμναστήριο, με διάρκεια σύμβασης 
έως την 31.08.2023, ενώ τη θερινή περίοδο διοργανώνονται camps (περίοδο Ιουνίου και Ιουλίου 
2022). 
Περαιτέρω, ο εν λόγω χώρος διατίθεται και για διοργάνωση εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ. 
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Γ. Περιβάλλων Χώρος ΟΑΚΑ 
Στον ανατολικό τομέα του Περιβάλλοντος Χώρου ΟΑΚΑ υπάρχουν 10 pavilions που 
χρησιμοποιούνται ως γυμναστήρια και γραφεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από μόνιμους χρήστες 
και εξωτερικούς επισκέπτες.  
Επίσης δίπλα στην είσοδο του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου, επί της Λεωφόρου Κύμης, βρίσκεται 
το Parking χορηγών, με περιστασιακή χρήση τους θερινούς μήνες για εκδηλώσεις.  
Τέλος, το Parking 4 επί της οδού Σπύρου Λούη, χρησιμοποιείται ως χώρος διεξαγωγής εξετάσεων 
δικύκλων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.   
Οι παραπάνω χρήσεις χώρων δε θεωρείται ότι επηρεάζουν τις εργασίες του Αναδόχου και 
αναφέρονται για να καταδείξουν ότι στον Περιβάλλοντα Χώρο ΟΑΚΑ, πέραν των επισκεπτών του 
Σαββατοκύριακου, υπάρχει καθημερινή κυκλοφορία ανθρώπων. 
 
 Αγορά 

Δίπλα στη στοά της Αγοράς υπάρχει ανοιχτός χώρος 7.700τμ, ο οποίος μισθώνεται σε μόνιμο 
χρήστη για αθλητικές δραστηριότητες (τοξοβολία), με διάρκεια σύμβασης έως την 28.02.2023.  
Επίσης, εκδηλώσεις διοργανώνονται στη στοά Αγοράς από τα μέσα Μαΐου έως τέλη 
Σεπτεμβρίου.  
 

 Ρωμαϊκή Γωνιά 

Επίσης στη Ρωμαϊκή γωνιά , πλησίον του στεγάστρου εισόδου από Λεωφόρο Κύμης, πλησίον 
του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου, διοργανώνονται εκδηλώσεις/συναυλίες. Εκατέρωθεν της 
εισόδου βρίσκονται 2 ακόμη pavilions.  

 
 

 Τείχος των Εθνών 

Επιπροσθέτως, στο χώρο του τείχους των Εθνών, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις κατά τη 
θερινή περίοδο. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι εφέτος έχουν προγραμματισθεί να 
πραγματοποιηθούν συναυλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου 2022 
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Ενδεικτικός Πίνακας Προγραμματισμένων Εκδηλώσεων ΟΑΚΑ 

   
3/7/2022 7/7/2022 Κεντρικό Στάδιο 

13/7/2022 17/7/2022 Κεντρικό Στάδιο 

29/7/2022 31/7/2022 Κεντρικό Στάδιο (Κασιμάτης) 

   
4/7/2022 8/7/2022 Ποδηλατοδρόμιο 

5/7/2022 7/7/2022 Ποδηλατοδρόμιο  

23/9/2022 25/9/2022 Ποδηλατοδρόμιο 

14/10/2022 16/10/2022 Ποδηλατοδρόμιο 

18/11/2022 20/11/2022 Ποδηλατοδρόμιο 

5/12/2022 8/12/2022 Ποδηλατοδρόμιο 

14/12/2022 16/12/2022 Ποδηλατοδρόμιο 

   
2/7/2022 3/7/2022 Αγορά 

7/7/2022 10/7/2022 Ρωμαϊκή Γωνιά 

8/7/2022 11/7/2022 Parking Χορηγών 

13/9/2022 19/9/2022 Αγορά 

20/9/2022 22/9/2022 Ρωμαϊκή Γωνιά 

7/10/2022 9/10/2022 Parking Χορηγών 

9/10/2022 9/10/2022 Parking Χορηγών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) 
Παρατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο σε μορφή .pdf και .xml για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ : ……………………………………… 

 

*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Με ατομική μου ευθύνη, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου και γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 22 του ν.1599/1986, δηλώνω 

υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα στον παρόντα πίνακα είναι αληθή και ακριβή, αποδεικνύονται 

δε από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Η παρούσα αποτελεί υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986, προς απόδειξη των αναφερομένων σε αυτό.  

Ημερομηνία 

Υπογραφή 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V 
Επωνυμία Ενδιαφερόμενου : αναφέρεται η πλήρης επωνυμία του Ενδιαφερόμενου ή μέλους της 
Ενδιαφερόμενης ένωσης/κοινοπραξίας, στο οποίο αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία ως Ενδιαφερόμενη ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται και 
υποβάλλεται για κάθε μέλος της που έχει εκτελέσει συμβάσεις που ικανοποιούν το ζητούμενο κριτήριο 
τεχνικής ικανότητας και υπογράφεται από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης/ κοινοπραξίας ή τον 
νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους 
Α/Α: αύξων αριθμός (κάθε αύξων αριθμός – οριζόντια στήλη συμπληρώνεται ανά κάθε σύμβαση – 
παράταση, επομένως τα στοιχεία εκάστης σύμβασης ή παράτασης, ακόμα και εάν αφορούν το ίδιο 
έργο , καταχωρίζονται σε ξεχωριστή οριζόντια στήλη ανά σύμβαση) 
Σύμβαση: Περιγράφεται ο τίτλος της σύμβασης  
Εργοδότης : Τίθεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη της σύμβασης 
Είδος  Κατασκευής: Αναγράφεται το είδος της κατασκευής που μελετήθηκε.  
Αντικείμενο Μελέτης: Περιγράφεται το είδος/είδη και το/τα στάδιο/α της εκπονηθείσας/σων μελετών 

Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΕΡΓΟΥ  

ΟΝΟΜΑ  
ΑΡΧΕΙΟΥ Ή 

ΣΕΛΙΔΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Έναρξη Έργου: Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης. Εάν αυτή δεν συμπίπτει με 
την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών, τίθεται η ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών. 
Παράδοση Έργου: Τίθεται η ημερομηνία παράδοσης των υπηρεσιών εκάστης σύμβασης. Εάν αυτή 
εκτελείται ακόμα και δεν έχει ορισθεί ημερομηνία λήξης της, αναγράφεται η λέξη αόριστη.  
Όνομα αρχείου ή σελίδα προσφοράς : Ο Ενδιαφερόμενος αναγράφει το όνομα ηλεκτρονικού 
αρχείου ή τον αριθμό της σελίδας της προσφοράς του, όπου βρίσκεται η οικεία σύμβαση και η 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας που περιγράφει. 
*Κενές γραμμές κάτωθι του πίνακα : Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος εκτέλεσε κάποιες από τις 
αναφερόμενες στον πίνακα υπηρεσίες ως μέλος αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας, εξειδικεύει στις 
κενές γραμμές που τίθενται κάτωθι του πίνακα, τις επωνυμίες των μελών της αναδόχου 
ένωσης/κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την εκτέλεση της σύμβαση, τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που 
εκτέλεσε ως μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας και ποιο το ποσοστό του σε αυτή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
 
 

 
Ι. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1.1. περ.  2 :    
 
Ο/Η υπογράφων/ουσα............................. με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά 
περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
………………… δηλώνω υπεύθυνα :  
Ότι η εταιρεία ……………… (Ενδιαφερόμενος /  μέλος της ένωσης …………….. ή κοινοπραξίας 
………… [αναφέρονται τα μέλη]) αποδέχεται την νομιμότητα των όρων της από …………….. 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  
ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» και των 
Παραρτημάτων της και υποβάλλεται παραίτηση από κάθε δικαίωμα προσβολής της ή αναζήτησης 
αποζημίωσης σε σχέση με την νομιμότητά τους και τις αποφάσεις του Ταμείου στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού και ότι θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εθνικού 
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τις 
δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 
2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 
2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  
αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν 
 
 

 
 

ΙΙ. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1.4.10 περ. 8 :   

 

Με ατομική μου ευθύνη ως νόμιμος/η εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου με την επωνυμία 
........................................................................ / ως μέλος της Ομάδας Έργου της Ενδιαφερόμενου 
……………………….. και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
Η ενδιαφερόμενη εταιρεία την οποία εκπροσωπώ και εγώ προσωπικά ή /και  οι κατωτέρω 
εργαζόμενοι εμού/της εταιρείας / ή ατομικώς εγώ δεν βρίσκομαι/μαστε σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων αναφορικά με τις δημοπρατούμενες Υπηρεσίες και το συνολικό Έργο, όπως 
εξειδικεύονται στην από …………….. Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ για την 
«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΟΑΚΑ» κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας και ότι η παρούσα δήλωση 
θα ισχύει σε περίπτωση κατακύρωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ 
έναντι του ΤΑΙΠΕΔ και του  ΟΑΚΑ.   
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IΙΙ. Κείμενο Υπεύθυνων Δηλώσεων άρθρου 4.1.4.14 περ. 9  

 

α. Υπεργολάβος δανείζει ικανότητα:  
 
Ο/Η υπογράφων/ουσα ........................... με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά 
περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
………………….… [επωνυμία] ή ……………[όνομα φυσικού προσώπου] δηλώνω υπεύθυνα :  
1. ότι η ανωτέρω εταιρεία  /  εγώ προσωπικά αποδέχεται / αποδέχομαι την νομιμότητα των όρων της 
υπ' αριθμ. …………….. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» και των 
Παραρτημάτων της και υποβάλλεται παραίτηση από κάθε δικαίωμα προσβολής της ή αναζήτησης 
αποζημίωσης σε σχέση με την νομιμότητά της και τις αποφάσεις του Ταμείου στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού και ότι θα συμμορφωνόμαστε / συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 
57/17) και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, τις δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 
119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 
ΕΞ 2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  
αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

2. ότι λάβαμε/έλαβα γνώση του έργου και αποδεχόμαστε/αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ και παρέχουμε / παρέχω 
στον ανωτέρω Ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες ικανότητες και μέσα του για την παραδεκτή συμμετοχή 
της στον ανωτέρω διαγωνισμό, ήτοι την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά μου που συνίσταται 
συγκεκριμένα σε …………… [αναφέρεται η δάνεια ικανότητα π.χ. εμπειρία σε έργο με τα στοιχεία του, 
μέλος Ομάδας Έργου και τα προσόντα του, στοιχεία χρηματοοικονομικής ικανότητας κλπ.],  

3. ότι σε περίπτωση που ο ανωτέρω Ενδιαφερόμενος καταστεί ανάδοχος της ως άνω Σύμβασης και 
για όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της δεσμευόμαστε / δεσμεύομαι έναντί του και έναντι του ΤΑΙΠΕΔ να 
συνεργασθούμε / συνεργασθώ για όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο και σε 
συμμόρφωση προς την Πρόσκληση, την υπό ανάθεση σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 
και :  

α) να θέσουμε/θέσω την ανωτέρω παρεχόμενη ικανότητα στη διάθεσή του ανωτέρω Ενδιαφερόμενου 
και κάθε άλλου υπάρχοντος μέσου (τεχνογνωσία, εξοπλισμό, εμπειρία, προσωπικό) για την εκτέλεση 
της υπό ανάθεση Σύμβασης, όπως περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του Ενδιαφερόμενου.  
***β) να συνεργασθούμε/συνεργασθώ ως υπεργολάβος του Ενδιαφερόμενου, κάνοντας χρήση της 
ανωτέρω παρεχόμενης ικανότητας και εμπειρίας μου, και να παράσχω προς αυτόν υπηρεσίες για την 
υλοποίηση του τμήματος της Σύμβασης, που θα μου ανατεθεί υπεργολαβικώς όπως αυτό 
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του Ενδιαφερόμενου.  
***γ) θα είμαστε /είμαι με τον ανάδοχο από κοινού υπεύθυνοι / υπεύθυνος για την εκτέλεση του οικείου 
τμήματος της σύμβασης, που θα μας/μου ανατεθεί υπεργολαβικώς με βάση την τεχνική προσφορά 
του, έναντι του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
***[Σημείωση :  οι περιπτώσεις β και γ συμπληρώνονται σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής και 
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επαγγελματικής ικανότητας]   
 

 

β. Υπεργολάβος που δεν δανείζει ικανότητα:  
Ο/Η υπογράφων/ουσα............................ με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά 
περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
………………….…[επωνυμία] ή ……………[όνομα φυσικού προσώπου] δηλώνω υπεύθυνα :  
1. Ότι η ανωτέρω εταιρεία  /  εγώ προσωπικά αποδέχεται / αποδέχομαι την νομιμότητα των όρων της 
υπ' αριθμ. …………….. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» και των 
Παραρτημάτων της και υποβάλλεται παραίτηση από κάθε δικαίωμα προσβολής της ή αναζήτησης 
αποζημίωσης σε σχέση με την νομιμότητά της και τις αποφάσεις του Ταμείου στο πλαίσιο του 
παρόντος διαγωνισμού και ότι θα συμμορφωνόμαστε / συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 
57/17) και του εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, τις δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 
119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 
ΕΞ 2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 
6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  
αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν.  
Ότι λάβαμε/έλαβα γνώση του έργου και αποδεχόμαστε/αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ και σε περίπτωση που η 
εταιρεία /  ένωση / κοινοπραξία «…….. » καταστεί ανάδοχος της ως άνω Σύμβασης και για όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσής της δεσμευόμαστε / δεσμεύομαι έναντι της να συνεργασθούμε / συνεργασθώ ως 
υπεργολάβος της και ότι θα παράσχω προς αυτήν υπηρεσίες υλοποίησης τμήματος της υπό ανάθεση 
Σύμβασης, το οποίο περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της και σε συμμόρφωση προς την 
Πρόσκληση, την υπό ανάθεση σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και ότι θα διαθέσω τα 
μέσα που διαθέτω (τίτλους σπουδών, τεχνογνωσία, εμπειρία, εξοπλισμό και προσωπικό) για την 
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και θα είμαστε /είμαι με τον ανάδοχο από κοινού υπεύθυνοι 
/ υπεύθυνος για την εκτέλεση του οικείου τμήματος της σύμβασης, που θα μας/μου ανατεθεί 
υπεργολαβικώς με βάση την τεχνική προσφορά του, έναντι του ΤΑΙΠΕΔ 
 
Κείμενο αιτήματος – υπεύθυνης δήλωσης άρθρου 4.6  
 
Ο/Η υπογράφων/ουσα............................ με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται κατά 
περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – Διαχειριστής) της εταιρίας 
………………….…[επωνυμία] ή ……………[όνομα φυσικού προσώπου] και γνωρίζοντας τις 
κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω 
υπεύθυνα :  
 
Προς τον σκοπό υποβολής προσφοράς μου/μας στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ που προκηρύχθηκε με 
την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 
ΟΑΚΑ»αιτούμαι/αιτούμαστε την αποστολή από το ΤΑΙΠΕΔ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου μου/μας …………………………………………….. των στοιχείων του άρθρου 4.6 της 
ανωτέρω Πρόσκλησης προς ενημέρωσή μας για τις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και 
δεσμεύομαι/δεσμευόμαστε για την τήρηση ανεξαίρετης εμπιστευτικότητας από μέρους μου/μας, των 
στελεχών και συνεργατών μας ως προς το περιεχόμενο των χορηγούμενων στοιχείων και την 
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αποκλειστική χρήση τους προς τον σκοπό της υποβολής προσφοράς μου / μας στον ανωτέρω 
διαγωνισμό, την μη κοινοποίησή ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του περιεχομένου τους σε 
τρίτα πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την προετοιμασία υποβολής προσφοράς μου/μας στον 
ανωτέρω διαγωνισμό και την μη χρήση τους για άλλο σκοπό και πάντα τα ανωτέρω τόσο κατά τη 
διάρκεια του διαγωνισμού, όσο κατά τη διάρκεια της σύμβασης (σε περίπτωση κατακύρωσης) αλλά 
και στο μέλλον.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ   ΤΑΙΠΕΔ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ            ……/2022 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  294.817,00 € πλέον ΦΠΑ  
 
Το συνολικό τίμημα της προσφοράς μας για το σύνολο των υπό ανάθεση Υπηρεσιών της Πρόσκλησης 
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ……………………..[ολογράφως] (…….………….…) [αριθμητικώς]), 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο τίμημα αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα  

ΤΙΜΗΜΑ  

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ (άνευ Φ.Π.Α.)  

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)  

 Ημερομηνία:            Εμπορική Επωνυμία προσφέροντος και υπογραφή – ιδιότητα 
υπογράφοντος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Για την εκπόνηση προμελέτης και των τευχών της προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου 

για την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν εργασίες στοχευμένων δομικών 
αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και εργασίες αποκατάστασης και 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
Άρθρο 1: Εισαγωγή 
Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης 
Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου 
Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις 
Άρθρο 5: Εγγυήσεις 
Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες 
Άρθρο 7: Ευθύνη 
Άρθρο 8: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις ΤΑΙΠΕΔ 
Άρθρο 10: Έγκριση– παραλαβή παραδοτέων 
Άρθρο 11: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία 
Άρθρο 12: Έκπτωση αναδόχου – διάλυση σύμβασης – αποζημίωση 
αναδόχου 
Άρθρο 13: Επίλυση Διαφορών 
Άρθρο 14: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας 
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Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 
 
ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)  
Δικαιούχος του έργου είναι το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) και 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Έργο : εκπόνηση προωθημένης προμελέτης, για την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν τις 
εργασίες στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ 
και εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου, εκπόνηση των τευχών της 
διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης με αντικείμενο την Οριστική Μελέτη, Μελέτη 
Εφαρμογής και Εκτέλεση Εργασιών εκτέλεση εργασιών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις 
σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και εργασιών αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος 
χώρου του ΟΑΚΑ  που περιγράφονται στην Πρόσκληση, παρέχει υποστήριξη στο ΤΑΙΠΕΔ κατά την 
φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου, στο οποίο αφορούν τα παραδοτέα τεύχη 
διακήρυξης.   
Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από το 
ΤΑΙΠΕΔ με σύμβαση η εκπόνηση των παραδοτέων.   
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης : Η προβλεπόμενη από τη Σύμβαση 
Αμοιβή του Αναδόχου. 
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του αναδόχου 
μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην 
παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 
Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από το ΤΑΙΠΕΔ και αποστέλλεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας (Πρόσκληση και Παραρτήματα) 
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό (Φάκελοι Α, Β  και Γ) 
 
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος «Προκήρυξη». 
 
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται 
κατά σειρά ισχύος: 

1. Σύμβαση  
2. Προκήρυξη 
3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 
4. Τεχνική Προσφορά (ΤΠ) 
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 
Πρόσκλησης και όλων των τευχών της από τους υποψηφίους. Προσφορές που δεν συμμορφώνονται 
με τους όρους της Πρόσκλησης των τευχών της  δεν θα ληφθούν υπόψιν και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 Τόπος και χρόνος 
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι οι εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και το γραφείο του ή οι 
εγκαταστάσεις δοκιμών του, εφόσον τούτο απαιτείται. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από 
πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ ή/ και του Δικαιούχου του Έργου, να συμμετέχει σε (τηλε)συσκέψεις, να 
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές τους υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε 
επισκέψεις τους εγκαταστάσεις του ΤΑΙΠΕΔ και Δικαιούχου του Έργου και γενικά να παρέχει κάθε 
σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη το ΤΑΙΠΕΔ. 
Ο Ανάδοχος εκτελεί τους υπηρεσίες του λαμβάνοντας υπόψη ότι τους εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ 
εκτελούνται εκδηλώσεις, δραστηριότητες και γεγονότα που εντάσσονται στον προγραμματισμό του 
ΟΑΚΑ, συνεπώς υποχρεούται να εκτελεί το χρονοδιάγραμμα  των εργασιών συμμορφούμενος τους 
τους εντολές του ΟΑΚΑ. Στην αρχή κάθε μήνα το ΟΑΚΑ αποστέλλει πρόγραμμα (χρόνους και 
εγκαταστάσεις) των γεγονότων και δραστηριοτήτων, καθώς και έκτακτες ενημερώσεις, τους οποίες 
οφείλει να λαμβάνει υπόψη και να συμμορφώνεται με τους τους των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ χωρίς 
για τον λόγο αυτό να έχει αξίωση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος ή πρόσθετης αμοιβής ή 
αποζημίωσης. 
2.1.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων τους απόφασης κατακύρωσης, το ΤΑΙΠΕΔ 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης τους σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 
του αντικειμένου τους σύμβασης τους τους προσδιορίζεται στην Πρόσκληση του διαγωνισμού. Αν δεν 
ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα τους σύμβασης, με την υπογραφή του συμφωνητικού αρχίζουν οι 
προθεσμίες τους σύμβασης. 
2.1.4 Ο ανάδοχος δεσμεύεται από το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβάλλει με την προσφορά του. Στο 
χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι για κάθε στάδιο και κατηγορία υπηρεσιών και 
μελέτης και υπηρεσιών και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης και υπηρεσίας, έτσι 
ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία. 
2.1.5 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης τους μελετητικής δράσης ή υπηρεσίας, χωρίς ευθύνη 
του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. 
 
2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου 
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράφει, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο 
κατά το στάδιο τους ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου σύμφωνα, ο οποίος μονογράφει τους 
και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή τους σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή 
εκπρόσωπο με τους τους αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του 
αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στο ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο επισυνάπτεται η 
σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση 
αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην 
έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων 
γνωστοποιείται ομοίως στο ΤΑΙΠΕΔ. Κοινοποιήσεις εγγράφων τους σύμβασης στον παλιό 
εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση 
των μεταβολών. 
2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό 
του με ιδιωτικό (με επικυρωμένο γνήσιο υπογραφής) ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με 
το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν 
σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν 
προσκλήσεως οργάνων ή και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / 
παρακολούθησης τους σύμβασης. 
2.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον εκπρόσωπο 
– αντίκλητό του. Σε περίπτωση αναδόχου ένωσης/ σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ως έδρα του 
αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου του. 
2.2.5 Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην περιοχή τους έδρας του 
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ΤΑΙΠΕΔ και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται στο κείμενο τους σύμβασης 
ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του 
αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην περιοχή τους έδρας του ΤΑΙΠΕΔ. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, 
αντί του αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων τους υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να 
αντικαταστήσει τον αντίκλητό του, μέχρι τους την υποβολή τους σχετικής δήλωσης με την οποία 
αντικαθίσταται, οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Το ΤΑΙΠΕΔ δικαιούται να απαιτήσει 
από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν παραλαμβάνει τα έγγραφα 
που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως στην 
απαίτηση τους του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
ii.2 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή των μελετών και υπηρεσιών αναγράφονται αναλυτικά 
στην Πρόσκληση, στην προσφορά του και στην Σύμβαση. 
 
Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ii.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τους δεσμεύσεις που ανέλαβε με την 
υποβολή τους προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν 
υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ. Τεκμαίρεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ αποδέχεται τα 
πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 
ii.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση τους σύμβασης την ομάδα που 

δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους τους ομάδας. Το ΤΑΙΠΕΔ ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να 
εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια προσόντα. 
Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί τους να 
κριθεί έκπτωτος. Για λόγους οι οποίοι δεν συντρέχουν ή δεν έχουν συντελεστεί κατά την 
υπογραφή τους σύμβασης, τους πτώχευση, διαγραφή από τα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
Μελετών, θάνατος, ανικανότητα για την εκτέλεση του αντικειμένου τους σύμβασης, είναι δυνατόν 
να επιτραπεί υποκατάσταση του αναδόχου με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ, με την επιφύλαξη των 
σχετικώς οριζόμενων στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον διαγωνισμό και τη σύμβαση.  

 
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
4.1 Αμοιβή του αναδόχου 
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό τους Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή αυτή 
μπορεί να αυξηθεί, με την επιφύλαξη των σχετικώς οριζόμενων στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
τον διαγωνισμό και τη σύμβαση, τους περιπτώσεις που: 
α) Αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση που η 
τροποποίηση τους σύμβασης αφορά το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο τους, συντάσσεται 
Συγκριτικός Πίνακας, στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά και κατά συγκρίσιμο τρόπο οι καταβλητέες 
αμοιβές πριν και μετά από αυτόν και οι αντίστοιχες τροποποιήσεις στο φυσικό αντικείμενο και 
υπογράφεται συμπληρωματική/ τροποποιητική σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από απόφαση του 
ΤΑΙΠΕΔ. 
Β) Εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις μετά από απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ.  
Γ) Δοθεί παράταση τους προθεσμίας εκτέλεσης τους σύμβασης με αναθεώρηση τους αμοιβής του, 
μετά από απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
 
4.2 Τα στοιχεία τους αμοιβής του αναδόχου 
 
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση τους αμοιβής του, σε κατηγορίες υπηρεσιών 
και μελετών και στάδια, τους οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του 
Προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή τους αμοιβής ανά στάδιο υπηρεσιών ή μελέτης 
επιτρέπεται μετά από έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ. 
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Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται από το ΤΑΙΠΕΔ. 
Ειδικότερα αναγράφονται: 

ii. Το είδος των εργασιών. 
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα τους πληρωμή ποσά για τους εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε 
περίπτωση ένωσης / σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού τους αμοιβής στα 
μέλη τους, ενώ σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός τους και 
την επιμερίζει στα μέλη τους με ευθύνη του. 

IV. Οι εγγυητικές επιστολές, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού. 
V. Το πληρωτέο ποσό. 
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

ii. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του. 
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του που αφορά 

τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τους ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους τους 
απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, . Οι 
συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων που ορίζουν οι 
ισχύουσες διατάξεις.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ’ αίτηση του ΤΑΙΠΕΔ και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή τους απαίτησης. 
Διευκρινίζεται ότι : 

(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τους τους εισφορές, οφειλές, τέλη 
και τους πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων. Τους τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Προϋπόθεση πληρωμής 
του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
πληρωμής. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου τους αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του 
αντικειμένου τους σύμβασης, δεν επιτρέπεται. 
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει τους τους δαπάνες (τους λειτουργικά έξοδα, 
έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα και κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη 
εδώ και στα λοιπά άρθρα τους παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών συμβατικών τευχών, αναγκαία τους 
για την εκτέλεση τους σύμβασης και την επιτυχή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του) και το 
επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Δεν αναγνωρίζονται 
λόγοι στη σύμβαση περί προσαύξησης τους αμοιβής.  
4.2.3 Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς αποζημίωση με διάλυση τους 
σύμβασης για τα απομένοντα στάδια τους σύμβασης ή και κατά την εκπόνηση σταδίου τους 
σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή 
τους τον ανάδοχο. Τους μπορεί το ΤΑΙΠΕΔ να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου 
υπηρεσιών ή μελέτης.   
4.2.4 Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί τους να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο και 
β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις τροποποίησης τους σύμβασης.  Συγκριτικός πίνακας (Σ.Π.) 
συντάσσεται τους όταν μειώνονται οι εργασίες τους σύμβασης καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση 
που επέρχεται μεταβολή τους συμβατικής αμοιβής. Τους περιπτώσεις αυτές δεν συνάπτεται 
συμπληρωματική σύμβαση. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή τους Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο 
χρονοδιάγραμμα τους σύμβασης. Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει 
χωρίς αντίρρηση Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τους επί πλέον εργασίες που του 
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του το ΤΑΙΠΕΔ, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για το ΤΑΙΠΕΔ, την 
σύμβαση. Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση 
(Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% τους 
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Σ.Σ.. 
 
4.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από 
το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Για την υπογραφή τους Σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που εκδίδεται, 
ίση τους το 5% τους αξίας τους σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή τους 
σύμβασης. Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη 
σε μία από τους επίσημες γλώσσες τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από 
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την 
οριστική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει 
συμβατική παράβαση ή απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ, εκδίδεται για την κατάπτωσή τους σχετικά 
αιτιολογημένη απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό τους χωρίς 
καμιά διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων τους Σύμβασης και κάθε 
απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 
Πέραν τους εγγύησης καλής εκτέλεσης, εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο και για την τυχόν 
προκαταβολή.  
 
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις τους παραγράφου 5.1 τους παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση 
την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων τους Σύμβασης και κάθε απαίτηση του ΤΑΙΠΕΔ 
κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. Εφόσον προκύψει 
ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου ή μέρους των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση τους 
απόφασης το ΤΑΙΠΕΔ εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του τους τον εγγυητή. Η 
κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του Αναδόχου για αποζημίωση του 
ΤΑΙΠΕΔ σε περίπτωση που αυτό υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων. 
 
 
Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
6.1 Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τους συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των 
εργασιών τους σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 
I. Για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου τους σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το 
είκοσι τοις εκατό (20%) τους, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί τους μέσης ημερήσιας αξίας τους σύμβασης.  
ΙΙ. Για τους επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική 
ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) τους μέσης ημερήσιας αξίας τους σύμβασης.  
ΙΙΙ. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου τους σύμβασης καθυστερεί πέραν του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία τους έκπτωσης. 
IV. Η μέση ημερήσια αξία τους σύμβασης προκύπτει από τη διαίρεση τους συμβατικής αμοιβής με 
τον αριθμό των ημερών του καθαρού χρόνου. 
6.1.1. Αν συναφθεί συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση η μέση ημερήσια αξία τους προκύπτει 
από τη διαίρεση τους συμβατικής αμοιβής που προβλέπεται σε αυτήν με τον αριθμό ημερών του 
καθαρού χρόνου τους συμπληρωματικής σύμβασης. Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών τους 
συμπληρωματικής σύμβασης εφαρμόζεται η παράγραφος 6.1 του παρόντος άρθρου. Η 
συμπληρωματική σύμβαση ορίζει αν παρατείνονται οι προθεσμίες τους αρχικής σύμβασης και αν 
αίρονται, καθ’ ολοκληρίαν ή μερικά, οι ποινικές ρήτρες που επιβλήθηκαν προηγουμένως. 
6.1.2.  Αν στη σύμβαση προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες, ορίζεται αντίστοιχα στη σύμβαση ότι 
επιβάλλονται ποινικές ρήτρες αν ο ανάδοχος τους υπερβεί με υπαιτιότητά του. Με τη σύμβαση 
ορίζεται το ποσό των τμηματικών ρητρών για κάθε ημέρα υπαίτιας καθυστέρησης και ο συνολικός 
χρόνος επιβολής. Οι τμηματικές ρήτρες συνολικά δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το δύο τοις εκατό 
(2%) του ποσού τους σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
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ανεξάρτητες από τους επιβαλλόμενες για υπέρβαση του καθαρού χρόνου τους σύμβασης και 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον 
οριζόμενο καθαρό χρόνο τους σύμβασης και τους εγκεκριμένες παρατάσεις του. 
6.2 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και κοινοποιούνται στο 
ανάδοχο.  
 
Άρθρο 7 ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση τους σύμβασης και ευθύνεται 
απεριόριστα έναντι του ΤΑΙΠΕΔ.  
 
Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 
8.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τους υποχρεώσεις του, τους αυτές προσδιορίζονται 
στα συμβατικά τεύχη και τους ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια 
και επαγγελματική κρίση. Τους υποχρεούται να εκτελεί την σύμβαση σύμφωνα με τους όρους και τους 
ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες τους επιστήμης και τους τέχνης και φέρει την πλήρη 
ευθύνη για την αρτιότητα του αντικείμενου τους παρούσης. 
8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του ΤΑΙΠΕΔ) και 
τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο 
τρόπος δράσης του, απευθύνεται στο ΤΑΙΠΕΔ ζητώντας σχετικές οδηγίες. 
8.1.3 Με τη λήξη τους σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στο ΤΑΙΠΕΔ όλα τα 
έγγραφα ή στοιχεία ή ψηφιακά αρχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ’ αυτόν. 
8.1.4 Για τους δημοπρατούμενες υπηρεσίες και μελέτες δεν απαιτείται Πρόγραμμα Ποιότητας 
Μελέτης. 
8.1.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως το ΤΑΙΠΕΔ για περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τους οποίες προκύπτει 
τέτοια σύγκρουση. 
 
8.2 Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου τους σύμβασης 
8.2.1 Ελαττώματα ή ελλείψεις του αντικειμένου τους σύμβασης που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσής τους, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή τους και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων 
του ΤΑΙΠΕΔ, αποκαθιστώνται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες. Αν διαπιστωθούν ελαττώματα 
ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη τους κατασκευής του έργου, το ΤΑΙΠΕΔ καλεί τον ανάδοχο να διορθώσει 
τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τους ελλείψεις και εφόσον τους δεν συμμορφωθεί εκδίδει και 
κοινοποιεί στον ανάδοχο πρόσκληση στην οποία: α) γίνεται μνεία ότι κινείται η διαδικασία εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου, β) περιγράφονται τα ελαττώματα και οι ελλείψεις τους μελέτης ή τους 
υπηρεσίας, γ) χορηγείται εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση.  
8.2.2 Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει το ελάττωμα ή την έλλειψη μέσα στην ταχθείσα 
προθεσμία, το ελάττωμα ή η έλλειψη αποκαθίσταται από το ΤΑΙΠΕΔ σε βάρος και για λογαριασμό 
του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε πάροχο που έχει τα νόμιμα προσόντα, το 
κόστος, δε, τους σχετικής απευθείας ανάθεσης βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
8.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τους νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα το 
ΤΑΙΠΕΔ και τους υπαλλήλους/στελέχη του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας 
ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει βαριά αμέλεια ή δόλος του 
ΤΑΙΠΕΔ. 
 
8.4 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση δίχως προηγούμενη ρητή έγκριση του ΔΣ του 
ΤΑΙΠΕΔ. 
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8.5 Εμπιστευτικότητα 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση τους, ο ανάδοχος (και οι 
προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΤΑΙΠΕΔ, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του. 
 
8.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 
 
8.6.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, εκθέσεις, βεβαιώσεις, επιθεώρησης και ελέγχου, μελέτες, τεύχη 
δημοπράτησης, προγράμματα, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους 
προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης τους Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ, 
θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος τους σύμβασης 
και θα παραδοθούν στο ΤΑΙΠΕΔ στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση τους Σύμβασης. 
8.6.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
 
 
8.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 
 
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τους υπηρεσίες του 
ΤΑΙΠΕΔ με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό 
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 
• τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 
• την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 
συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 
• σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του 
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να 
ελεγχθούν με τους κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα. 
 
8.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 
 
8.8.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται 
να θέσει στη διάθεση του ΤΑΙΠΕΔ, όποτε του ζητηθεί.  
8.8.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, 
έχει τους το ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το τεχνικό αντικείμενο τους παρούσας Σύμβασης. 
8.8.3 Για τον έλεγχο, παρακολούθηση και γενικότερη διαχείριση τους μελέτης και των υπηρεσιών του, 
ο ανάδοχος υποχρεούται, κατά την διάρκεια εκπόνησής τους, να παρέχει κάθε πληροφορία και 
πρόσβαση που του ζητείται από το ΤΑΙΠΕΔ. 
8.8.4 Η κυριότητα του ανωτέρω εξοπλισμού παραμένει στον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, 
έχει τους το ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το τεχνικό αντικείμενο τους παρούσας Σύμβασης. 
 
8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 
8.9.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη τους) υποχρεούται να εκπληρώνει τους 
κατά τους κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 
• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΤΟΥΣ) και υποβολής των 
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αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 
• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του. 
8.9.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, τους αναλαμβάνει να προσκομίσει στο ΤΑΙΠΕΔ όλα τα σχετικά 
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τους αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
 
 
8.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 
 
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τους 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία, για το 
προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση τους σύμβασης. 
 
8.11. Δημοσιοποίηση – Ανακοινώσεις στον Τύπο 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
ΤΑΙΠΕΔ, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή το 
ΤΑΙΠΕΔ. 
 
8.12 Αλληλογραφία του Αναδόχου με το ΤΑΙΠΕΔ 
 
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του ΤΑΙΠΕΔ θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται 
με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 
 
Άρθρο 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
 
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων 
Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, τους τους πληροφορίες που 
αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τους παραδώσει. Το ΤΑΙΠΕΔ 
δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του αναδόχου και οποιουδήποτε τρίτου για την ορθότητα, πληρότητα 
ή/και ακρίβεια των μελετών, σχεδίων εγχειριδίων, εκθέσεων, μετρήσεων και λοιπών εγγράφων και 
στοιχείων και πληροφοριών που χορηγούνται σε αυτόν και δεν έχουν συνταχθεί από το ίδιο ή 
κατ’  εντολήν του. 
 
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 
Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, κατά τους 
όρους τους Σύμβασης και τους παρούσας, τους ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 4.2. 
 
Άρθρο 10 ΕΓΚΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 
 
Η διαδικασία τους έγκρισης των παραδοτέων και τους παραλαβής του αντικειμένου τους σύμβασης 
ρυθμίζεται ως εξής : 
1. Παραδοτέα είναι η προωθημένη προμελέτη, για την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την 
αναβάθμιση των σχετικών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, τεύχη τους διακήρυξης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκπόνησης με αντικείμενο την Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και Εκτέλεση 
Εργασιών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων τους σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για 
εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου που περιγράφονται στην 
Πρόσκληση, υποστήριξη στο ΤΑΙΠΕΔ κατά την φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάθεσης του 
έργου, στο οποίο αφορούν τα παραδοτέα τεύχη διακήρυξης. Τα παραδοτέα υποβάλλονται στο 
ΤΑΙΠΕΔ, που τα ελέγχει και τα εγκρίνει εντός 30 εργασίμων ημερών από την αποδεδειγμένη και πλήρη 
παραλαβή τους. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή/και παρατηρήσεις το ΤΑΙΠΕΔ 
επιστρέφει στον ανάδοχο τα παραδοτέα με παρατηρήσεις, τάσσοντας προθεσμία επανυποβολής 
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τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και η διόρθωση 
– συμπλήρωση παραδοτέων τους σύμβασης  να διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλον πάροχο ή 
ελεγκτή, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την πλήρη παραλαβή το ΤΑΙΠΕΔ κοινοποιεί με εισήγηση των επιβλεπόντων και σχετική 
απόφασή του τα παραδοτέα στο ΟΑΚΑ, το οποίο αποφασίζει για την έγκρισή τους μέσα σε 15 
ημερολογιακές ημέρες από την περιέλευση σε αυτό των παραδοτέων. Η παρέλευση τους προθεσμίας 
των δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών θεωρείται ως έγκριση του ΟΑΚΑ. Μετά την άπρακτη 
πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών συντελείται αυτοδίκαιη έγκριση του παραδοτέου. Η 
αυτοδίκαιη έγκριση δεν αίρει το δικαίωμα του ΤΑΙΠΕΔ να διαπιστώσει ελλείψεις του παραδοτέου και 
να απαιτήσει διορθώσεις και συμπληρώσεις τάσσοντας σχετική προθεσμία στον ανάδοχο.  
2. Τα παραδοτέα εγκρίνονται σταδιακά και συνολικά από το ΤΑΙΠΕΔ. Αν οι ζητηθείσες διορθώσεις 
αφορούν στάδιο ή κατηγορία υπηρεσίας ή μελέτης, μπορεί να γίνει τμηματική έγκριση των υπόλοιπων 
υπηρεσιών ή μελετών.  
3. Η έγκριση των ως άνω παραδοτέων συνιστά παραλαβή τους σύμβασης. Επιτρέπεται η παραλαβή 
αυτοτελούς τμήματος που εκπονήθηκε. Επιτρέπεται η ανάθεση του ελέγχου υπηρεσιών και μελετών 
σε ελεγκτές. 
3. Η λήξη τους Σύμβασης, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου 
ή διάλυση τους σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου και την 
έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. 
4. Η οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων τους σύμβασης γίνεται εντός τριών (3) μηνών από 
την τμηματική παραλαβή όλων των παραδοτέων το ΤΑΙΠΕΔ και εφόσον τους έχει εκτελέσει τους τους 
συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος τους Σύμβασης.  
5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 5.1 τους                                                                                                 
παρούσας Σ.Υ., μετά από έγγραφο αίτημα του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση έγκρισης όλων των 
παραδοτέων τους Σύμβασης.  
 
Άρθρο 11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
11.1 Καλόπιστη εφαρμογή τους σύμβασης 
 
Το ΤΑΙΠΕΔ και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τους αμοιβαίες υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα 
συνεργασίας και αλληλεγγύης.  
 
11.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου 
 
11.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, 
τους ορίζεται στην Πρόσκληση. 
 
11.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 
τους σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και 
στην υποχρέωση του ΤΑΙΠΕΔ να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους τους που έλαβαν υπόψη τους 
οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση τους προσφοράς τους. 
 
11.3 Ανωτέρα βία 
 
11.3.1 Αν κατά την εκτέλεση τους σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας βίας», 
τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και τους ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το 
παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο τους περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών 
δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ή τη σύμβαση. 
11.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια τους αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η 
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εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την 
επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
 
11.4 Εκτέλεση τους σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 
 
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση τους Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση εκτέλεσης των καθηκόντων του τους αυτά 
προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από την σύμβαση. Αν παρότι δεν 
υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση τους σύμβασης, το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 
Άρθρο 12 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
12.1 Έκπτωση Αναδόχου 
 
Εφόσον ο Ανάδοχος παραβιάζει τους εκ τους συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ. 
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις τους παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 
κινείται υποχρεωτικά. Μετά την οριστικοποίηση τους έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και 
καταπίπτει υπέρ του ΤΑΙΠΕΔ η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν 
για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα για υπέρβαση τους συνολικής προθεσμίας.  
 
12.2 Διάλυση τους σύμβασης 
 
12.2.1 Το ΤΑΙΠΕΔ δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, 
χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
12.2.2 Το ΤΑΙΠΕΔ δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση τους Σύμβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης 
κάποιου σταδίου των παραδοτέων και να προβεί στη διάλυσή τους. 
12.2.3 Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση των παραδοτέων, 
χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου, για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη 
γνωστοποίηση τους τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 
την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης τους διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια τους.  
12.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης τους διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται τους υποχρέωσης 
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και οφείλει να λάβει όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του ΤΑΙΠΕΔ. Αμέσως μετά την άρση 
των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο 
εγγράφως. 
 
12.3 Λύση τους Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 
Το ΤΑΙΠΕΔ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι’ αυτό την Σύμβαση εάν δεν εγκρίνει 
την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν τους τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση τους σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά 
από έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
Άρθρο 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Για κάθε διαφορά που δεν δύναται να επιλυθεί με φιλικό τρόπο μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και αναδόχου, αρμόδια 
είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
Άρθρο 14 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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14.1 Νομοθεσία 
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο τους αναλυτικά προσδιορίζεται στην 
Πρόσκληση. 
 
14.2 Γλώσσα επικοινωνίας 
14.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
14.2.2 Τους οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του ΤΑΙΠΕΔ ή άλλων 
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος τους Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή 
μετάφραση από ή / και τους τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος 
που θα βαρύνει τον ίδιο. 
14.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων 
σε αλλοδαπή γλώσσα. 
 
 

Αθήνα,……………2022 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στην Αθήνα, σήμερα, ____________, μεταξύ: 

Αφενός τους ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 6, με 

ΑΦΜ 997471299 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή τους 

παρούσας από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο τους, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη (στο εξής καλουμένης 

το «Ταμείο»),  

και 

Αφετέρου του /τους [●] του [●], κατοίκου [●], οδός [●] αρ. [●], κατόχου του με αριθμ. [●] ΑΔΤ και ΑΦΜ 

[●] ή τους εταιρείας με την επωνυμία [●] που εδρεύει στ… [●], οδός [●] αρ. [●] με ΑΦΜ [●], Δ.Ο.Υ. [●], 

νόμιμα εκπροσωπούμενης για την υπογραφή τους παρούσας από [●]  (στο εξής καλουμένης ο 

«Ανάδοχος»), από κοινού καλουμένων τα «Μέρη» και ξεχωριστά η καθεμία το «Μέρος», 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν : 

1) Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ 

2) τον Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του Ταμείου, τους τους 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 2/66012/0025/20.9.2011 (ΦΕΚ Β΄2241) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, τους τροποποιήθηκε με τους υπ’ αριθμ. 2/34294/00/25/11.05.2012 (ΦΕΚ Β’ 

1695) και υπ’ αριθμ οικ. 2/16128/0025/19.02.2014 (ΦΕΚ Β’ 476) αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών,  

3) την από ……./2022 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗΣ   ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚΑ» του ΤΑΙΠΕΔ,   

4) το από ………πρακτικό τους Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ανωτέρω 

διαγωνισμού,  
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5) την από …………/2022 απόφαση κατακύρωσης του Δ.Σ. του, το Ταμείο επέλεξε να αναθέσει 

στον Ανάδοχο, που διαθέτει τους απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις, προσωπικό και 

εμπειρία, προκειμένου να παρέχει τους υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα, 

6) την υπ’αριθμ. ……. Σύμφωνη γνώμη τους Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης, 

7) ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης τους 

τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/  

..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων τους παρούσας 

Σύμβασης  

αποδέχθηκαν και συμφώνησαν τα κατωτέρω : 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Για τον σκοπό τους παρούσας Σύμβασης και με εξαίρεση τους περιπτώσεις, όπου από τα 

συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικό νόημα, οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν την παρακάτω 

αποδιδόμενη σε αυτές έννοια: 

ΤΑΙΠΕΔ ή Ταμείο: το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.  

Αμοιβή σημαίνει η αμοιβή του Αναδόχου, τους αυτή ορίζεται στο άρθρο 7.1 τους παρούσας 

Σύμβασης. 

Γεγονότα Ανωτέρας Βίας σημαίνει κάθε γεγονός ή περίσταση που (α) εμποδίζει το επηρεαζόμενο 

Μέρος στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, βάσει τους παρούσας Σύμβασης, και (β) είναι πέραν 

του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου Μέρους, (γ) δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του 

επηρεαζόμενου Μέρος, των υπεργολάβων ή προμηθευτών του ή εκείνων, για τους οποίους το 

επηρεαζόμενο Μέρος είναι κατά τα άλλα υπεύθυνο, βάσει μεταξύ τους Σύμβασης ή νόμου και (δ) δεν 

προκύπτει εξ αιτίας οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του επηρεαζόμενου Μέρους ή των 

υπεργολάβων ή προμηθευτών του ή εκείνων, για τους οποίους είναι κατά τα άλλα υπεύθυνο το 

επηρεαζόμενο Μέρος, βάσει μεταξύ τους Σύμβασης ή νόμου, η οποία γίνεται κατά παράβαση των 

διατάξεων τους παρούσας Σύμβασης. 

Δικαιούχος: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ) και το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, έκαστο κατά το λόγο τους αρμοδιότητας του. Το ΟΑΚΑ είναι κρατικό 

νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε με το άρθρο 12 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138) και 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.   
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Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνει πληροφορίες που παρέχονται προφορικώς ή γραπτώς στο 

Ταμείο από τον Ανάδοχο, από οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, διευθυντικά στελέχη, 

προσωπικό, αντιπροσώπους, λογιστές ή δικηγόρους του Αναδόχου, που περιλαμβάνουν τεχνικές και 

μη πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, ευρεσιτεχνιών, 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίες, στοιχείων πελατών, εμπορικών σημάτων, εμπορικών 

μυστικών, αναλύσεων, μελετών, ιδιόκτητων πληροφοριών, επιχειρηματικών πληροφοριών, τεχνικών 

πληροφοριών, τεχνογνωσίας, διαδικασιών, προγραμμάτων λογισμικού, οικονομικών στοιχείων κ.τ.λ.  

Ομάδα Έργου του Αναδόχου σημαίνει το σύνολο των προσώπων που έχουν προταθεί με την 

προσφορά του Αναδόχου να εκτελέσουν τους υπηρεσίες, σύμφωνα με το Παράρτημα Β τους 

παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 

Πρόσκληση : η από …………/2022 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου 

για την εκπόνηση προωθημένης προμελέτης για τους αναγκαίες εργασίες στοχευμένων δομικών 

αποκαταστάσεων τους σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του ΟΑΚΑ που εξέδωσε το Ταμείο και δεσμεύει τον Ανάδοχο. 

Προσφορά : οι φάκελοι Α, Β και Γ που υπέβαλε ο Ανάδοχος στο πλαίσιο τους ανωτέρω Πρόσκλησης 

και δεσμεύουν τον Ανάδοχο. 

Πνευματική ιδιοκτησία σημαίνει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, πνευματικό δικαίωμα 

(συμπεριλαμβανομένων απεριορίστως των ηθικών και περιουσιακών δικαιωμάτων), δικαίωμα 

προστασίας βάσεως δεδομένων και λογισμικού, δικαίωμα σχεδίου, καταχωρημένο σχέδιο, εμπορικό 

σήμα ή σήμα Υπηρεσιών (καταχωρημένο ή μη), όνομα χώρου, τεχνογνωσία, υπόδειγμα 

χρησιμότητας, μη καταχωρημένο σχέδιο ή άλλο δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, 

που υφίσταται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε αίτηση για την 

προστασία ή ιδιοκτησία ανάλογου δικαιώματος. 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) : το από ………. /2022 τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων που 

ενέκρινε το Ταμείο και αποτελεί Παράρτημα τους Πρόσκλησης/παρούσας Σύμβασης και δεσμεύει τον 

Ανάδοχο  

Σύμβαση σημαίνει την συμφωνία που πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση παροχής 

Υπηρεσιών, καθώς και το κείμενο τους, μαζί με τα παραρτήματά τους που επισυνάπτονται σε αυτήν, 

που συνήφθη μεταξύ των Μερών κατά την ημερομηνία υπογραφής τους. 

Υπηρεσίες ή Έργο σημαίνει οποιαδήποτε Υπηρεσία που θα παρασχεθεί από το Ανάδοχο τους το 

Ταμείο, σύμφωνα με το Παράρτημα Α τους παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους. 
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Χρονοδιάγραμμα σημαίνει το πρόγραμμα εργασιών που κατέθεσε σήμερα ο Ανάδοχος, 

προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση, ταυτίζεται και  συγκεκριμενοποιεί ημερολογιακά το 

χρονοδιάγραμμα τους προσφοράς του (Παράρτημα Γ) 

1.2 Στην παρούσα Σύμβαση, εκτός αν ρητώς δηλώνεται το αντίθετο: 

(α) οποιαδήποτε αναφορά σε άρθρο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε άρθρο τους παρούσας 

Σύμβασης και οποιαδήποτε αναφορά σε παράρτημα θα θεωρείται ως αναφορά σε παράρτημα τους 

παρούσας Σύμβασης, 

(β) οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει: 

(i) κάθε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία, Κρατική Αρχή ή φορέα τους καθ’ ύλην ή κατά τόπον 

αυτοδιοίκησης, κεφαλαιουχική εταιρεία, ένωση, trust/εμπίστευμα, ίδρυμα, κυβέρνηση, το Δημόσιο ή 

φορέα του Δημοσίου Τομέα ή τους Γενικής Κυβέρνησης ή άλλο δημόσιο νομικό πρόσωπο ή άλλη 

εταιρική συνεργασία ή σύμπραξη ή κοινοπραξία (και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αν διαθέτει 

αυτοτελή νομική προσωπικότητα ή όχι) δύο ή περισσότερων από τα προαναφερόμενα, 

(ii) αναφορά σε διαδόχους, επιτρεπόμενους δικαιοδόχους και επιτρεπόμενους εκδοχείς κάθε 

προσώπου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i) ανωτέρω, 

(γ) οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Σύμβαση ή κάθε άλλη Σύμβαση ή έγγραφο θα 

θεωρείται ως αναφορά σε αυτή την Σύμβαση ή έγγραφο, τους ανά διαστήματα ενδεχόμενα έχει ή 

πρόκειται να τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί, ανανεωθεί, αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί, 

(δ) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε αυτόν τους ανά διαστήματα 

ενδεχόμενα έχει ή πρόκειται να (με ή χωρίς νεότερη τροποποίηση εντός ή εκτός του κειμένου του) 

τροποποιηθεί ή επαναθεσπιστεί, καθώς και σε κάθε παράγωγη νομοθετική πράξη ή άλλη πράξη που 

τίθεται σε ισχύ από καιρού εις καιρόν, 

(ε) οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση θα έχουν το νόημα που 

τους αποδίδεται στο κεφάλαιο των Ορισμών ή οπουδήποτε αλλού στην Σύμβαση. 

 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η καθ’ όλη τη διάρκειά της παροχή μελετητικών και 

λοιπών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στην Πρόσκληση και στα τεύχη της, στην παρούσα 
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Σύμβαση και στο συνημμένο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 

σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες. 

2.2 Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού 

Αναθέσεών του: (α) να παρατείνει ή/και (β) να τροποποιήσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο προκειμένου 

να περιλάβει τυχόν συμπληρωματικές υπηρεσίες που μπορεί να απαιτηθούν και δεν μπορούν να 

εξειδικευθούν σήμερα και οικονομικά ή τεχνικά ο διαχωρισμός τους από την παροχή υπηρεσιών από 

τον Ανάδοχο) θα προξενήσει βλάβη στο Έργο και εφόσον δεν υπερβαίνουν ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%) της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ή προκειμένου να προβεί σε περικοπή φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εάν συντρέξουν πραγματικοί λόγοι, που ανατρέπουν το 

δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης ή καθιστούν αδύνατη ή μη τεχνικώς ή πραγματικώς ή νομικώς 

αναγκαία την εκτέλεση όλων των παραδοτέων της σύμβασης ή αίρουν τις τεχνικές ή νομικές 

προϋποθέσεις που καθιστούν εφικτή την νόμιμη και άρτια εκπόνηση των παραδοτέων. 

3. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου, η ειδικότητα εκάστου στελέχους, καθώς και η θέση και 

κατανομή των στελεχών στην Ομάδα Έργου επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα Β, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3.2 Αναλόγως με το Οργανόγραμμα της προσφοράς του, το Παράρτημα Β  και τις ανάγκες του 

Έργου, όπως αυτές εκάστοτε θα διαμορφώνονται, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τα απαραίτητα από 

την Ομάδα Έργου στελέχη ή και άλλα, πέραν αυτών, τα οποία θα γνωστοποιεί εκ των προτέρων στο 

Ταμείο σε συμμόρφωση προς την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

3.3 Η αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, όταν δεν γίνεται 

κατ’ απαίτηση του Ταμείου, θα γίνεται μόνον όταν υπάρχει ειδική ανάγκη και κατόπιν επαρκούς 

τεκμηρίωσης, με πρόσωπο που διαθέτει αντίστοιχα προσόντα που προβλέφθηκαν στην Πρόσκληση 

και μετά από προηγούμενη έγκριση του Ταμείου κατά το άρθρο 3.2 της Σ.Υ. 

3.4 Η συμμετοχή όλων των μελών της Ομάδας Έργου, κατά την παροχή των Υπηρεσιών του 

Αναδόχου είναι υποχρεωτική, το, δε, Ταμείο δύναται να καλεί οποιοδήποτε από τα μέλη αυτά για 

συμμετοχή σε συναντήσεις, συζητήσεις κ.λ.π. υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης γνωστοποίησης και 

λαμβανομένων υπόψιν των δηλωθέντων στην προσφορά του Αναδόχου αναφορικά με τον ρόλο και 

του αντικειμένου εκάστου στελέχους ή μέλους της Ομάδας Έργου. Σε περίπτωση άρνησης ή 

παρατεταμένης αδικαιολόγητης απουσίας κάποιου μέλους της Ομάδας Έργου, το Ταμείο δύναται, με 

τη ρητή επιφύλαξη των υπολοίπων εκ της παρούσας δικαιωμάτων του, να επιβάλει στον Ανάδοχο, 

τις ποινικές ρήτρες του άρθρου 6 της Σ.Υ. για κάθε ημέρα απουσίας.   
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3.5. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου από τον Ανάδοχο χωρίς την έγκριση του Ταμείου 

αποτελεί συμβατική παράβαση και επισύρει κατάπτωση ολόκληρης ή τμήματος της εγγυητικής 

επιστολής χωρίς να αποκλείεται η κήρυξη του ως εκπτώτου, εφόσον το μέλος δεν εγκριθεί εκ των 

υστέρων από το Ταμείο.  

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

4.1 Κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται άμεσα με το ΤΑΙΠΕΔ και 

τυχόν άλλα εμπλεκόμενα στελέχη του Ταμείου. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα τηρεί και θα 

εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου και ότι θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο 

και με την παρούσα, ότι θα  λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και 

προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με την Πρόσκληση και τα λοιπά έγγραφα της 

Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της παρούσας, Ο Ανάδοχος θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του 

εθνικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

τις δράσεις και τα έργα του όπως και το συγκεκριμένο έργο (Υπ. Απόφαση υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 

2021/28.9.2021 του Αν. Υπουργού Οικονομικών (Β' 4498), απόφασης υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 

2021/30.09.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 

6ΝΞ3Η-ΨΘ0), απόφαση υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ), απόφασης Αν. Υπουργού Οικονομικών υπ'  

αριθμ. 163960 ΕΞ2021/ 21.12.2021, ΑΔΑ : Ψ52ΕΗ-30Κ), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

4.2 Το Ταμείο (δια των ειδικώς καθορισμένων για τον σκοπό αυτόν στελεχών του) θα αποστέλλει 

εγγράφως, δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις εκάστοτε εντολές προς τον Ανάδοχο προς εκτέλεσή 

τους από τον Ανάδοχο. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου θα επικοινωνούν με το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να καθορίσουν τις λεπτομέρειες της παροχής 

των Υπηρεσιών. 

4.3 Το Ταμείο παρέχει στον Ανάδοχο κάθε στοιχείο, πληροφορία και υλικό που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των Υπηρεσιών, που αναλαμβάνει με την παρούσα. Στοιχεία που κατέχει ο Δικαιούχος 

του Έργου παρέχονται στον Ανάδοχο μετά από αίτημά του προς το Ταμείο, εφόσον είναι απαραίτητα 

για την εκτέλεση της Σύμβασης. 

4.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις που του 
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δίδονται από το Ταμείο κατά την παροχή των Υπηρεσιών του, παρέχοντας τις εν λόγω Υπηρεσίες με 

επιστημονική και επαγγελματική υπευθυνότητα και ανεξαρτησία.  

4.5 Ο Ανάδοχος για κάθε αίτημά του απευθύνεται προς το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο λαμβάνει αποφάσεις 

ή εισηγείται στο Ταμείο, το οποίο θα αποφασίζει σχετικά. Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, 

οδηγίες, απόψεις, κ.λ.π. του Αναδόχου, σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, θα απευθύνονται πάντοτε 

και για κάθε περίπτωση που ανακύπτει προς το ΤΑΙΠΕΔ. Ο Ανάδοχος συμμετέχει σε συσκέψεις, 

διαβουλεύσεις και τηλεδιασκέψεις εφόσον καλείται από το Ταμείο, συμβουλεύει και υποστηρίζει το 

Ταμείο στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 

4.6 Το Ταμείο έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει υπηρεσίες (τεχνικές και 

μελετητικές) του Αναδόχου σε περίπτωση ελαττωμάτων και ελλείψεων, όπως επίσης να ζητήσει από 

αυτόν υποβολή νέων υπηρεσιών σύμφωνων με τις απαιτήσεις του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να εξακολουθεί την εκτέλεση των υπηρεσιών του και να συνεργάζεται ομαλά με το Ταμείο και με άλλες 

κατά περίπτωση Δημόσιες Αρχές, ακόμη και στην περίπτωση που το Ταμείο απορρίπτει τα 

παραδοτέα του και ζητά την υποβολή νέων παραδοτέων.  

4.7. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι του 

Ταμείου λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  

4.8. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση 

(Παράρτημα Δ), ενημέρωσε το Ταμείο για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΤΑΙΠΕΔ κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο τον οποίο θα έχει εγκρίνει το Ταμείο και τον οποίο ο Ανάδοχος θα 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 

ΤΑΙΠΕΔ και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της Σύμβασης είτε 

από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα έχει εγκρίνει το Ταμείο. Αντικατάσταση 

υπεργολάβου με άλλο υπεργολάβο χωρίς την έγκριση του Ταμείου αποτελεί συμβατική παράβαση 

του Αναδόχου και επισύρει κατάπτωση ολόκληρης ή τμήματος της εγγυητικής επιστολής χωρίς να 

αποκλείεται η κήρυξη του ως εκπτώτου εφόσον ο υπεργολάβος δεν εγκριθεί εκ των υστέρων από το 

Ταμείο.  

4.9. Το Ταμείο δεν είναι χρήστης των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και δεν έχει ευθύνη για τυχόν 
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υφιστάμενες νομικές ή πραγματικές πλημμέλειες πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, 

κτιριοδομικής ή άλλης φύσης στους χώρους που αφορά η προμελέτη (εγκαταστάσεις ΟΑΚΑ) 

και που εν γένει αφορά η παρούσα Σύμβαση.  

4.10. Το Ταμείο δεν έχει διενεργήσει οποιαδήποτε αυτοψία στους αμέσως ανωτέρω χώρους, 

ώστε να γνωρίζει εάν τυχόν υφιστάμενες πλημμέλειες πολεοδομικής, περιβαλλοντικής, 

κτιριοδομικής ή άλλης φύσης είναι ικανές να προκαλέσουν κίνδυνο σε ανθρώπους και 

πράγματα και τα μέρη αποδέχονται ότι το Ταμείο δεν έχει ευθύνη έναντι του Αναδόχου ή τρίτων 

σε περίπτωση που οι πλημμέλειες αυτές αιτιωδώς προκαλέσουν τέτοια βλάβη ή εμποδίσουν 

ή καθυστερήσουν την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ελέγχει τους χώρους που αφορά η προμελέτη για να διαπιστώσει ενδεχόμενους κινδύνους πρόκλησης 

της ανωτέρω βλάβης κατά την διάρκεια των εργασιών του και σε περίπτωση διαπίστωσης, 

ενημερώνει άμεσα το Ταμείο. Επίσης άμεσα και εγγράφως ενημερώνει το ΟΑΚΑ αν κρίνει ότι 

απαιτείται η επέμβαση του ΟΑΚΑ για την αποτροπή της ανωτέρω βλάβης. 

4.11. Στο βαθμό που ο Ανάδοχος καθίσταται τελικός αποδέκτης κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) ο Σύμβουλος εξουσιοδοτεί ρητά την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο και, κατά περίπτωση, την  Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 129 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ καθώς 

και όλους τους αρμόδιους εθνικούς φορείς να ασκήσουν τα τις αρμοδιότητές τους όπως προβλέπονται 

στη σχετική εθνική ισχύουσα νομοθεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Ταμείο όλα τα 

στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 22 παρ. 2 (δ) του τον Κανονισμό (ΕΕ) 241/2021, αμέσως μετά από 

σχετικό αίτημα του Ταμείου. 

5.  ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

5.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο 

που καθορίζεται από την προσφορά του και την παρούσα Σύμβαση. Παραδοτέα είναι η προωθημένη 

προμελέτη, για την υλοποίηση των ενεργειών που αφορούν την αναβάθμιση των σχετικών 

εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, τα τεύχη της διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης με 

αντικείμενο την Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής και Εκτέλεση Εργασιών στοχευμένων δομικών 

αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου που περιγράφονται στην Πρόσκληση, υποστήριξη στο 

ΤΑΙΠΕΔ κατά την φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού ανάθεσης του έργου, στο οποίο αφορούν τα 

παραδοτέα τεύχη διακήρυξης, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Πρόσκλησης.  

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δεκαέξι και ήμισυ (16,5) μήνες από την υπογραφή της παρούσας ή 
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έως την κήρυξη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και 

εκτέλεση εργασιών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις 

και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου, ανάλογα με το ποιο 

από τα ανωτέρω δύο επέλθει πρώτο. Ειδικότερα : 

1) η ολοκλήρωση των μελετών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών με τα ανωτέρω 

παραδοτέων, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας.  

2) Η προετοιμασία και η υποβολή των τευχών διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου 

υλοποίησης των ενεργειών στοχευμένων δομικών αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές 

εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου θα 

πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο  εντός τριών και ήμισυ (3,5) μηνών από την υπογραφή της 

παρούσας.  

3) Ειδικά το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας υποβάλλεται σε δέκα πέντε (15)  ημερολογιακές ημέρες από 

την υπογραφή της παρούσας και η Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας Μελετών υποβάλλεται επίσης 

σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας. Ο έλεγχος και η 

παραλαβή τους διενεργείται κατ' εξαίρεση των προβλέψεων της Σ.Υ. σε δέκα πέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες. 

4) Η ολοκλήρωση σύμβασης θα λάβει χώρα εντός δεκαεννέα (16,5) μηνών από την υπογραφή της ή 

με την κήρυξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού που αφορούν τα παραδοτέα τεύχη 

δημοπράτησης, όποιο γεγονός συμβεί πρώτο.  

Ειδικότερα για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές προθεσμίες 

κατά το χρονοδιάγραμμα ως εξής:  

α) Στάδιο 1 ….. β) Στάδιο 2 …… [κ.ο.κ.] 

5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του και να υποβάλει τα παραδοτέα στο Ταμείο 

εμπρόθεσμα με βάση το χρονοδιάγραμμα, το οποίο προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας Σύμβασης (Παράρτημα Γ). Μη εμπρόθεσμη ή μη σύμφωνη με τις συμβατικές 

υποχρεώσεις παροχή των υπηρεσιών και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την 

κήρυξη αυτού ως εκπτώτου και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του, ασχέτως άλλων 

αξιώσεων του Ταμείου.   

5.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την ΤΑΙΠΕΔ, υπό τους 

όρους,  διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 10 Σ.Υ.   

5.4. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 
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ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 

παραλαβής ή εντολή για συμπληρώσεις και διορθώσεις συντελείται αυτοδίκαιη έγκρισή τους.  

Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από την παρούσα έλεγχοι από το ΤΑΙΠΕΔ και το ΟΑΚΑ. Οι εγγυητικές επιστολές 

τυχόν προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων από την παρούσα Σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

5.5. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με απόφαση του Ταμείου μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

5.6. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 

και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

5.7. Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά 

τα παραδοτέα της, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές 

συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη οπότε αποδεσμεύονται και 

οι σχετικές εγγυήσεις.  

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Οι Υπηρεσίες του Αναδόχου θα παρέχονται στο Ταμείο για χρονικό δεκαέξι και ήμισυ (16,5) μηνών 

από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή έως την κήρυξη προσωρινού αναδόχου εκπόνησης της 

οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής και εκτέλεση εργασιών στοχευμένων δομικών 

αποκαταστάσεων στις σχετικές κτιριακές εγκαταστάσεις και για εργασίες αποκατάστασης και 

αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου, ανάλογα με το ποιο από τα ανωτέρω δύο επέλθει πρώτο 

και με βάση το προσαρτώμενο στην παρούσα Σύμβαση χρονοδιάγραμμα ή μέχρι την τυχόν νωρίτερη 

διάλυση ή καταγγελία της Σύμβασης. Εφόσον κατά την λήξη του χρονοδιαγράμματος της Σύμβασης 

δεν έχει ολοκληρωθεί το Έργο, το Ταμείο δύναται, να συμφωνήσει την παράταση της διάρκειας της 

Σύμβασης με τον Ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Έργο, σύμφωνα με τους όρους και 

προϋποθέσεις του Κανονισμού Αναθέσεων. Στο χρονικό αυτό διάστημα δεν περιλαμβάνεται και ο 

χρόνος από την υποβολή του σταδίου υπηρεσιών (που περιλαμβάνει τον έλεγχο, αξιολόγηση, θετική 

γνωμοδότηση και έγκριση επί των παραδοτέων του Αναδόχου) έως την εντολή εκκίνησης του 

επόμενου σταδίου. 

6.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
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αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στο ΤΑΙΠΕΔ τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν τα παραδοτέα παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 6 της 

Σ.Υ.. 

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

του Ταμείου μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που 

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

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

 

7. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

7.1 Η μέγιστη συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των Υπηρεσιών, που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των Ευρώ_____________ (______€) 

πλέον ΦΠΑ. Η αμοιβή είναι καταβλητέα τμηματικά με βάση την πρόοδο των σταδίων παράδοσης των 

υπηρεσιών/μελετών του αναδόχου ως εξής : 

α. ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα καταβληθεί κατά το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται 

στην παρούσα, μετά την παράδοση και έγκριση των παραδοτέων της Σύμβασης πλην των τευχών 

δημοπράτησης, 

β. ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα θα 

καταβληθεί με την παράδοση και έγκριση των παραδοτέων τευχών δημοπράτησης.  

γ. ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατά την ολοκλήρωση της σύμβασης (παροχή υποστήριξης στο 

ΤΑΙΠΕΔ κατά την φάση ανάθεσης του διαγωνισμού που αφορούν τα παραδοτέα τεύχη 

δημοπράτησης).  

 

7.2 Η αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των εξόδων που θα απαιτηθούν για 

την ολοκλήρωση των εργασιών του.   

7.3 Η αμοιβή του Αναδόχου, επίσης, περιλαμβάνει και την αμοιβή κάθε άλλου συμβούλου ή 

συνεργάτη ή υπεργολάβου του Αναδόχου, που τυχόν χρειασθεί να χρησιμοποιήσει για την παροχή 
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των Υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω.  

7.4 Στην Αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές 

εισφορές του Αναδόχου και κάθε νόμιμη κράτηση και βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν, εξαιρουμένου 

του Φ.Π.Α., ο οποίος προστίθεται στο εκάστοτε ποσό της Αμοιβής του. 

7.5 Ο Ανάδοχος θα τιμολογεί το Ταμείο μετά την παραλαβή και έγκριση της παραλαβής των 

παραδοτέων και μετά από ειδοποίησή του για την έγκριση των παραδοτέων, υποβάλλοντας 

κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μελών της Ομάδας Έργου ή υπεργολάβου που απασχολήθηκε, 

τις δεδουλευμένες ώρες εργασίας και αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων Υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα, θα υποβάλλονται όλα τα σχετικά νόμιμα παραστατικά και πιστοποιητικά, οι σχετικές 

αναλυτικές περιγραφές και τα παραστατικά των διενεργηθέντων εξόδων και δαπανών. Το Ταμείο θα 

καταβάλει την Αμοιβή, μετά την υποβολή της αντίστοιχης Ανάλυσης, έναντι της έκδοσης από τον 

Ανάδοχο και παράδοσης στο Ταμείο ενός ή/και περισσότερων αντίστοιχων Δελτίων Παροχής 

Υπηρεσιών. 

7.7 Η καταβολή της Αμοιβής θα πραγματοποιείται από το Ταμείο εντός εξήντα (60) ημερών από 

την παραλαβή των σχετικών τιμολογίων και κάθε άλλου παραστατικού/ δικαιολογητικού που 

απαιτηθεί (π.χ. ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα κλπ). 

7.8 Στην περίπτωση, κατά την οποία το Ταμείο αποφασίσει να αναστείλει ή να μη συνεχίσει το 

Έργο ή να διακόψει την συνεργασία με τον Ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο, κάθε οφειλόμενη προς 

αυτόν αμοιβή για εργασία εκτελεσθείσα μέχρι τη στιγμή εκείνη εξοφλείται εντός εξήντα (60) ημερών 

από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου. 

7.9 Για την πληρωμή θα γίνεται η νόμιμη κάθε φορά παρακράτηση φόρου. 

7.10 Το Ταμείο δικαιούται, αιτιολογημένα, να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού 

προϋπολογισμού ή/και του φυσικού αντικειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο από τις περιστάσεις 

εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος επί του υπολοίπου 

ποσού.  

7.11. Επιτρέπεται προκαταβολή στον ανάδοχο της αμοιβής του έως ποσοστού 20% της συνολικής 

αμοιβής του. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή προκαταβολής για 

ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης 

προκαταβολής πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης. Η προκαταβολή και η 

εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά. Η προκαταβολή απαγορεύεται να 

χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης   
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8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Το Ταμείο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο με απλή έγγραφη 

ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο κατά τους όρους της Σ.Υ..  

8.2 Σε περίπτωση καταγγελίας, εάν το Ταμείο ζητήσει την ολοκλήρωση από τον Ανάδοχο τυχόν 

άμεσα εκκρεμών εργασιών, ο Ανάδοχος θα οφείλει να ολοκληρώσει τις άμεσα εκκρεμείς αυτές 

εργασίες. 

8.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης το έως και το χρόνο ισχύος της καταγγελίας τμήμα 

της Αμοιβής, τα έξοδα, καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου θα εξακολουθούν να οφείλονται σε αυτόν, 

εκτός αν συντρέχει στο πρόσωπό του έκπτωσης από το Ταμείο. Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος 

δεν δικαιούται περαιτέρω αποζημίωση για τη λύση της συμβατικής σχέσης. 

9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.1 Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται ότι θα παρέχει τις Υπηρεσίες με επαγγελματισμό και 

σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Σύμβασης.  

9.2 Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι του Ταμείου για κάθε ζημία, η οποία θα συνδέεται αιτιωδώς 

με την από δόλο ή αμέλεια του ίδιου ή οποιουδήποτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος ή εξ ονόματος ή ως 

προστηθείς του (π.χ. υπεργολάβος) παράβαση των εκ της παρούσας υποχρεώσεών του. Επίσης ο 

Ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος έναντι του Ταμείου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρούσα, 

μελλοντική, πραγματική ή αποθετική ζημία που υπέστη η τελευταία ως αποτέλεσμα της μη 

συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται βάσει του παρόντος για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων ή σε περιπτώσεις που έχει ενήργησε αντίθετα με τις οδηγίες του Ταμείου. 

Ομοίως, ο Ανάδοχος ευθύνεται με τον ίδιο τρόπο εάν οποιαδήποτε ζημία επήλθε ως αποτέλεσμα ή 

συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων του υπεργολάβου του. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ρητά και 

ανεπιφύλακτα ότι η μη συμμόρφωσή του με οποιοδήποτε όρο του παρόντος ή με τις ισχύουσες 

διατάξεις για τα προσωπικά δεδομένα συνιστά αιτία καταγγελίας της Σύμβασης από το ΤΑΙΠΕΔ.. 

9.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό της επιλογής του, κατάλληλο και ειδικά 

καταρτισμένο για την εκπόνηση των Υπηρεσιών, το οποίο θα υπόκειται στη δική του ευθύνη και σε 

δικά του έξοδα. Το τυχόν προσωπικό του Αναδόχου και οι προστηθέντες του ευθύνονται σύμφωνα 

με το νόμο για όλες τις πράξεις και παραλείψεις που απορρέουν από τα καθήκοντά τους σε σχέση με 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  
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9.4 Το Ταμείο κατά την εκτέλεση της παρούσας ευθύνεται έναντι του Αναδόχου μόνο για δόλο ή 

βαρεία αμέλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του Ν. 3986/2011, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

9.5 Σε περίπτωση γεγονότος Ανωτέρας Βίας και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτού, κάθε Μέρος 

απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που υπέχει, δυνάμει της παρούσας. Κανένα από τα Μέρη δεν 

έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο Μέρος για την αδυναμία του να συμμορφωθεί 

στις υποχρεώσεις του, λόγω γεγονότος Ανωτέρας Βίας. 

10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

10.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή την καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή των Υπηρεσιών του και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση. 

10.2 Ο Ανάδοχος δηλώνει με την παρούσα ότι δεν υφίσταται ασυμβίβαστο ή σύγκρουση 

συμφερόντων με το πλέγμα των υποχρεώσεών του έναντι του Ταμείου, το οποίο ενδέχεται να 

ζημιώνει ή να διακυβεύει τα συμφέροντα του Ταμείου. Ο Ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, να μεριμνά ώστε να αποφεύγεται ύπαρξη 

ασυμβίβαστου ή σύγκρουση συμφερόντων κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Σε κάθε περίπτωση, ο 

Ανάδοχος θα γνωστοποιεί άμεσα και εγγράφως στο Ταμείο κάθε περίπτωση ασυμβιβάστου και 

σύγκρουσης συμφερόντων. 

10.3 Η μελέτη και τα παραδοτέα του Αναδόχου και εν γένει το προϊόν που θα παραχθεί κατά την 

παροχή των Υπηρεσιών του (εν όλω ή εν μέρει), καθώς και οι πληροφορίες που θα παρέχονται προς 

αυτόν (εν όλω ή εν μέρει) αποτελούν ιδιοκτησία του Ταμείου και δεν θα αποκαλύπτονται σε 

οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ταμείου, ακόμη και μετά τη λήξη 

ή τη λύση της Σύμβασης. 

10.4 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να 

χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ταμείου 

οποιαδήποτε έγγραφα ή οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση 

των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με την επιφύλαξη εγγράφων και 

πληροφοριών που έχουν καταστεί δημόσια, καθώς και ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων που 

επιβάλλονται στον Ανάδοχο από νόμο, κανονιστική πράξη, δικαστική απόφαση, απόφαση 

ρυθμιστικής ή εποπτεύουσας αρχής. 
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10.5 Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και μετά από τη λήξη ή τη λύση της, ο Ανάδοχος δεν 

δικαιούται να προβαίνει άμεσα ή έμμεσα σε δημόσιες ή δια του τύπου ανακοινώσεις σε σχέση με τις 

Υπηρεσίες της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ταμείου. Σε κάθε 

περίπτωση, η δημοσιοποίηση πληροφοριών που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές, ή στοιχεία σχετικά 

με τη διάρθρωση των Υπηρεσιών του Ταμείου ή του κατά περίπτωση δημόσιου φορέα, των 

εμπλεκόμενων στελεχών αυτών, των συναντήσεων, εισηγήσεων των οργάνων του Ταμείου, 

εσωτερικών εγγράφων κ.λπ., θεωρείται απολύτως απαγορευμένη και παραβίαση του όρου αυτού 

παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας από αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

11. ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

11.1 Ο Ανάδοχος διασφαλίζει και εγγυάται ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται 

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδίως το 

Ν.4624/2019 «Περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, και τον Κανονισμό 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «Κανονισμός»), αλλά και 

κάθε νομοθέτημα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει την προστασία των 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή την ιδιωτική ζωή.  

11.2 Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την προστασία του επιχειρηματικού και προσωπικού απορρήτου. 

Ειδικότερα, o Ανάδοχος θα απέχει από κάθε αθέμιτη ή τυχαία παραβίαση εμπιστευτικών 

πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων προσώπων που σχετίζονται με το Ταμείο ή τους 

συναλλασσόμενους με αυτό, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και των αποφάσεων των 

ανεξάρτητων αρχών που είναι επιφορτισμένες με την τήρησή τους. 

11.3 Τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία που δημιουργούνται και περιέχουν τυχόν προσωπικά 

δεδομένα, ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στο Ταμείο. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί στο πλαίσιο της 

συνεργασίας του με το Ταμείο ως εκτελών την επεξεργασία κατ' εντολή και για λογαριασμό του 

Ταμείου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος, ως 

εκτελών την επεξεργασία, αποκτά πρόσβαση/συλλέγει πρωτογενώς ή/και επεξεργάζεται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την παροχή των Υπηρεσιών του. 

11.4 Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν θα υπερβαίνει τα όρια των εντολών που του έχει 

αναθέσει το Ταμείο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που 

ο Ανάδοχος καθορίσει, κατά παράβαση των όρων του παρόντος, τους σκοπούς και τα μέσα της 

επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας 
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για τη συγκεκριμένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της κείμενης 

Νομοθεσίας. 

11.5 Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο το Ταμείο διαβιβάσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο 

γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για 

την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά το Ταμείο και εν 

συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά. 

11.6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει γραπτώς το Ταμείο, εάν πιστεύει ότι η τυχόν 

επεξεργασία δεδομένων, στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, 

παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλει την εκτέλεση 

της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από το Ταμείο. 

11.7 Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι τα μέλη της Ομάδας Έργου, το τυχόν απασχολούμενο προσωπικό 

του ή οι Συνεργάτες του, ιδίως αν έχουν πρόσβαση σε Εμπιστευτικές/Απόρρητες Πληροφορίες ή σε 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι άρτια εκπαιδευμένοι και διαθέτουν τις απαραίτητες 

δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα, προκειμένου ο Ανάδοχος να ανταποκριθεί πλήρως στις 

υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Παράλληλα, ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που 

είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

παρούσας έχουν δεσμευτεί για την εμπιστευτικότητα ή έχουν αναλάβει την κατάλληλη νομική 

δέσμευση εμπιστευτικότητας (σύμφωνα με το άρθρο 28 (3) (β) του Κανονισμού). Ο Ανάδοχος δεν θα 

αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση 

του Ταμείου, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο ή επιτρέπεται από τη Σύμβαση.  

11.8 Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στο Ταμείο, τα μέσα (ψηφιακά ή μη), με τα οποία τηρούνται τα 

αρχεία, χωρίς να έχει δικαίωμα διακράτησης ή αναπαραγωγής αντιγράφων, οποτεδήποτε ζητηθεί από 

το Ταμείο. 

11.9 Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των 

εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για 

οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα, η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ 

απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης του Ταμείου. Η εν λόγω 

διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, δυνάμει της κείμενης Νομοθεσίας. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό συντρέχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις για 

την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να ενημερώνει εκ των προτέρων και 
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εγκαίρως το Ταμείο για την αναγκαιότητα της διαβίβασης αυτής, ώστε να του δώσει τη ευκαιρία να 

αντιταχθεί σε αυτή. 

11.10 Ο Ανάδοχος μεριμνά καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό και υπό τις 

οδηγίες του Ταμείου να είναι ασφαλή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας. Τα 

ανωτέρω μέτρα πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το είδος των 

Προσωπικών Δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους 

κινδύνους, καθώς και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας 

των Προσωπικών δεδομένων.  

11.11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή και βοήθεια στο Ταμείο, 

προκειμένου το τελευταίο να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η κείμενη Νομοθεσία 

αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή 

τρίτους, ειδικά όσον αφορά στην ικανοποίηση αιτημάτων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και 

στη συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

11.12 Ο Ανάδοχος, ως Εκτελών την Επεξεργασία δεσμεύεται και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση 

του επιβάλλει η κείμενη Νομοθεσία. 

11.13 Οι υποχρεώσεις Απορρήτου, Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας που απορρέουν από την 

παρούσα έχουν διαρκή χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι επιβιώνουν και ισχύουν στο διηνεκές, 

ανεξάρτητα από τη λήξη ή λύση της παρούσας μεταξύ των Μερών. Περαιτέρω, η υποχρέωση της 

διατήρησης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών δεν θα αίρεται από τη θέση του Αναδόχου σε 

πτώχευση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία ή την κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων ή τη θέση του 

υπό δικαστική απαγόρευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποχρεώσεις τήρησης 

εμπιστευτικότητας που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση δεσμεύουν επίσης και τους ειδικούς 

και καθολικούς διαδόχους του Αναδόχου. 

11.14 Ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως έναντι του Ταμείου για κάθε άμεση, έμμεση, υφιστάμενη, 

μελλοντική, θετική ή αποθετική ζημία του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεών του για 

την προστασία προσωπικών δεδομένων, που επιβάλλονται, δυνάμει της παρούσας ή στις 

περιπτώσεις που ενήργησε σε αντίθεση με τις εντολές του Ταμείου. Ομοίως, ευθύνεται κατά τον ίδιο 

τρόπο, αν η εν λόγω ζημία επήλθε ως αποτέλεσμα ή συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων του 

υπεργολάβου εκτελούντα την επεξεργασία. Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η μη 

συμμόρφωσή του προς τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, συνιστά σπουδαίο λόγο 
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καταγγελίας της Σύμβασης από το Ταμείο, λόγω παράβασης του νομικού πλαισίου για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και οιουδήποτε όρου του παρόντος. 

12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

12.1 Το Ταμείο θα παρέχει στον Ανάδοχο άμεσα όλες τις πληροφορίες, έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) 

και στοιχεία που διαθέτει που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών του. 

12.2 Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει το προϊόν που θα παραχθεί κατά την 

παροχή των Υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο. 

12.3. Ο Ανάδοχος αποδέχεται για την επέλευση κάθε συμβατικής και έννομης συνέπειας σε σχέση με 

την παρούσα Σύμβαση και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις της ως τρόπο αλληλογραφίας με το Ταμείο 

την ηλεκτρονική αλληλογραφία και δηλώνει ως διεύθυνση αλληλογραφίας 

του :  ………………………… έναντι του Ταμείου, ενώ το Ταμείο δηλώνει ως διεύθυνση αλληλογραφίας 

του : …………………  

13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

13.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

13.1.1 Τα Μέρη δεσμεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα της Σύμβασης κατά σειρά ισχύος : 

1. Πρόσκληση  
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 
4. Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό (Φάκελοι Α, Β  και Γ) 
5. Σύμβαση και Παραρτήματά της 

Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της παρούσας 

γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών. 

13.1.2 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως αναγκαίοι και ουσιώδεις και επιδέχονται 

τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους παρόντες 

όρους κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων που 

παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην είχε περιληφθεί 

στην παρούσα εξ αρχής. Τα Μέρη θα αναλάβουν από κοινού να εξεύρουν εναλλακτικό όρο με την 

ίδια νομική και εμπορική ισχύ με εκείνον που θεωρήθηκε άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος. 

Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου 

αποδεικτικού μέσου. 
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13.2 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

13.2.1 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε Μέρος ή η ανοχή 

καταστάσεων αντίθετων προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης, καθώς και η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε Μέρος, δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ως παραίτηση των Μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή 

αναγνώριση δικαιωμάτων στα Μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Σύμβαση. 

13.2.2 Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση ισχύει 

μόνον όταν έχει υποβληθεί γραπτά, η, δε, επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε Μέρος δεν 

δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί 

Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση. 

13.3 Πλην του Ταμείου, ουδέν στην παρούσα Σύμβαση προορίζεται ή δύναται να δημιουργήσει 

οποιοδήποτε δικαίωμα δεσμευτικό για οποιονδήποτε τρίτο μέρος ή πρόσωπο που δεν είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δικαιούχου του Έργου 

κατά τις προβλέψεις της Σ.Υ.. Η συγκατάθεση τρίτων δεν απαιτείται για την τροποποίηση, τη μεταβολή 

των όρων ή τη λήξη ή τη λύση της Σύμβασης (ή μέρους αυτής). Το Ταμείο συμφωνεί να τηρεί τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα των παραδοτέων και/ή των αναφορών και να μην τα κοινοποιεί σε τρίτους, 

με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  

13.3.1 Το Ταμείο δύναται να κοινοποιεί τις αναφορές και/ή τα παραδοτέα του Αναδόχου στους 

εκπροσώπους του Ταμείου (και, φυσικά, σε μέλη, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, εσωτερικούς 

συμβούλους, προϊσταμένους του Ταμείου)  του Δικαιούχου του Έργου και στους συμβούλους τους, 

υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίζει ότι ο αποδέκτης 

κατανοεί και αναγνωρίζει ότι: 

(α) οι αναφορές και/ή τα παραδοτέα κοινοποιούνται για σκοπούς επίβλεψης της εκτέλεσης της 

Σύμβασης και ενημέρωσης του Δικαιούχου του Έργου, 

(β) οι αναφορές και/ή τα παραδοτέα έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δε δύνανται να κοινοποιηθούν 

σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή κανονισμό ή απαιτείται από οποιοδήποτε αρμόδιο 

δικαστικό, κυβερνητικό, εποπτικό ή ρυθμιστικό φορέα, και 

(γ) στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, ο Ανάδοχος δεν αναλαμβάνει 

ούτε φέρει ευθύνη όσον αφορά τους εκπροσώπους του Ταμείου. 

13.3.2 Το Ταμείο δύναται να τηρεί και μεταφορτώνει τα παραδοτέα του Αναδόχου σε κάθε υλικό ή 

ψηφιακό φορέα ή περιβάλλον.  
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13.4 Κανένας όρος της Σύμβασης δεν προορίζεται να δημιουργήσει ή να αποτελέσει πρόσληψη, 

εταιρική σχέση, κοινοπραξία, αντιπροσώπευση ή οποιαδήποτε άλλη σχέση τέτοιου είδους μεταξύ των 

Μερών. Προς αποφυγή αμφιβολιών, το σύνολο του προσωπικού του Αναδόχου θα παραμείνει ως 

εργαζόμενοι ή πάροχοι του Αναδόχου, και δε θεωρούνται υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, εργολάβοι ή 

εκπρόσωποι του Ταμείου.  

13.5 Το Ταμείο δεν δύναται, άμεσα ή έμμεσα, να ζητήσει, να επιδιώξει ή να απαιτήσει την πρόσληψη 

οποιουδήποτε από τους υπαλλήλους του Αναδόχου, ή να προτρέψει ή να προσπαθήσει να πείσει ή 

να προαγάγει ή να διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους του 

Αναδόχου να εγκαταλείψει την εργασία του στον Ανάδοχο, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης ή για 

χρονική περίοδο έξι (6) μηνών από τη λήξη ή τη λύση της.  

13.6 Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δύνανται να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία 

μεταξύ των Μερών. 

13.7 Τα άρθρα 10 και 11 της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη ή τη λύση με 

οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας Σύμβασης. 

14. ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ) 

(i) Κυριότητα Παραδοτέων  

Εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση, η κυριότητα των αποτελεσμάτων της Σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των άλλων παραδοτέων) 

στα οποία περιλαμβάνονται τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και 

οποιουδήποτε εγγράφου που σχετίζεται με αυτή, θα εκχωρείται στο Ταμείο. 

(ii) Προϋφιστάμενα δικαιώματα 

Προϋφιστάμενο υλικό σημαίνει κάθε υλικό, έγγραφο, τεχνολογία ή τεχνογνωσία που υφίσταται πριν 

χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο για την παραγωγή αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Προϋφιστάμενο δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, το οποίο δύναται να αποτελεί δικαίωμα κυριότητας, άδεια χρήσης δικαιώματος και/ή 

δικαίωμα χρήσης που ανήκει στο δικαιούχο ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος. 

Στην περίπτωση που το Ταμείο αποστείλει στον Ανάδοχο έγγραφο αίτημα με το οποίο καθορίζει τα 

αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των άλλων 

παραδοτέων) που προτίθεται να χρησιμοποιήσει, ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει κατάλογο με όλα 
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τα προϋφιστάμενα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στα εν λόγω αποτελέσματα και να διαβιβάσει 

τον κατάλογο στο Ταμείο. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι ο ίδιος ή οι συνδεδεμένες με αυτόν οντότητες 

έχουν το δικαίωμα χρήσης του συνόλου των προϋφιστάμενων δικαιωμάτων κατά την ανάθεση και 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

(iii) Δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων και των προϋφιστάμενων δικαιωμάτων από το 

Ταμείο 

Ο Ανάδοχος χορηγεί στο Ταμείο τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων της Σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των άλλων παραδοτέων): 

(α) προς ιδία χρήση και προς χρήση του Δικαιούχου του Έργου, και ειδικότερα, προς διάθεση σε όλα 

ανεξαιρέτως τα μέλη των διοικητικών οργάνων, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους και εκπροσώπους 

του Ταμείου, της ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.), του Ελληνικού 

Δημοσίου και/ή οποιασδήποτε αρμόδιας ενωσιακής αρχής, καθώς και προς αντιγραφή και 

αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους και σε απεριόριστο αριθμό αντιγράφων.  

(β) αναπαραγωγή: το δικαίωμα συναίνεσης για άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή 

των αποτελεσμάτων με οποιοδήποτε μέσο (μηχανικό, ψηφιακό ή άλλο) και με οποιαδήποτε μορφή, 

εν όλω ή εν μέρει.  

(γ) γνωστοποίηση στο κοινό: το δικαίωμα συναίνεσης για απόδοση απεικόνισης ή γνωστοποίησης 

στο κοινό, με ενσύρματη ή ασύρματη παρουσίαση, συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των 

αποτελεσμάτων στο κοινό κατά τρόπο ώστε το κοινό να δύναται να έχει πρόσβαση σε αυτά από τόπο 

και χρόνο που επιλέγει ατομικώς. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει επίσης την επικοινωνία και την 

αναμετάδοση μέσω καλωδίου ή μέσω δορυφόρου. 

(δ) διανομή: το δικαίωμα συναίνεσης για διανομή των αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε μορφή ή 

αντιγράφων των αποτελεσμάτων στο κοινό. 

(ε) προσαρμογή: το δικαίωμα τροποποίησης των αποτελεσμάτων. 

(στ) μετάφραση. 

(ζ) το δικαίωμα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους κανόνες 

διαχείρισης εγγράφων που ισχύουν στο Ταμείο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιοποίησης ή της 

μετατροπής του μορφοτύπου για σκοπούς διατήρησης ή νέας χρήσης.  

(η) την περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι έγγραφα, το δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των 

εγγράφων σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2011 για την περαιτέρω 
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χρήση εγγράφων της Επιτροπής (2011/833/ΕΕ), εφόσον η Απόφαση αυτή τυγχάνει εφαρμογής και 

εφόσον τα έγγραφα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και δεν εξαιρούνται από καμία από τις 

διατάξεις της. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, οι όροι «περαιτέρω χρήση» και «έγγραφο» 

έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από την Απόφαση 2011/833/EΕ. 

Περαιτέρω δικαιώματα δύνανται να προβλεφθούν στη Σύμβαση.  

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το Ταμείο έχει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε προϋφιστάμενου 

δικαιώματος, που έχει περιληφθεί στα αποτελέσματα της Σύμβασης. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 

στη Σύμβαση, τα εν λόγω προϋφιστάμενα δικαιώματα θα χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους σκοπούς 

και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα δικαιώματα χρήσης των αποτελεσμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή των άλλων παραδοτέων) 

της ανάθεσης.  

Πληροφορίες σχετικά με τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων θα προστεθούν όταν το 

αποτέλεσμα της ανάθεσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναφορών, των εκθέσεων και/ή 

των άλλων παραδοτέων) κοινοποιηθεί από το Ταμείο.  

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

15.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει 

από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της Σύμβασης και δεν καταστεί δυνατό να επιλυθεί με φιλικό 

διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών, στη δικαιοδοσία των 

οποίων αμφότερα τα Μέρη αποκλειστικά υπάγονται. 

15.2 Εφόσον η προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια δεν συνοδεύεται από διάλυση ή αναστολή της 

Σύμβασης, συμφωνείται ότι η προσφυγή αυτή δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Συνεπώς, αμφότερα 

τα Μέρη συνεχίζουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους με βάση την 

παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς.  

Ακολουθούν τα συνημμένα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας Σύμβασης, δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και υπογράφονται ομοίως ως 

κατωτέρω και η παρούσα Σύμβαση.  
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Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και έκαστος των Συμβαλλομένων έλαβε από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ΤΑΙΠΕΔ 

 

 

Για τον Ανάδοχο 

 

Παναγιώτης Σταμπουλίδης 

Εντεταλμένος Σύμβουλος 
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	 μελέτες κατηγορίας 09 «Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες»
	 μελέτες κατηγορίας 13 «Μελέτες Υδραυλικών Έργων»
	 μελέτες κατηγορίας 10 «Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακές μελέτες»
	 κατηγορίας 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες).
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	6. Γενικοί Όροι
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	1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως υπέρ του/της [●] [πλήρης επωνυμία του Ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση], με έδρα...
	1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διαιρέσεως υπέρ του/της [●] [πλήρης επωνυμία του Ενδιαφερόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση], με έδρα...

	ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	4. Η οριστική παραλαβή όλων των παραδοτέων τους σύμβασης γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την τμηματική παραλαβή όλων των παραδοτέων το ΤΑΙΠΕΔ και εφόσον τους έχει εκτελέσει τους τους συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος τους Σύμβασης.
	5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 5.1 τους                                                                                                 παρούσας Σ.Υ., μετά από έγγραφο αίτημα του αναδόχου, υπό την προϋπό...
	Για κάθε διαφορά που δεν δύναται να επιλυθεί με φιλικό τρόπο μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και αναδόχου, αρμόδια είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
	Αθήνα,……………2022
	7.1 Η μέγιστη συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των Υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης συμφωνείται στο ποσό των Ευρώ_____________ (______€) πλέον ΦΠΑ. Η αμοιβή είναι καταβλητέα τμηματικά με βάση την πρόοδο των σταδίων...
	α. ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα καταβληθεί κατά το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, μετά την παράδοση και έγκριση των παραδοτέων της Σύμβασης πλην των τευχών δημοπράτησης,
	β. ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά το χρονοδιάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα θα καταβληθεί με την παράδοση και έγκριση των παραδοτέων τευχών δημοπράτησης.
	γ. ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατά την ολοκλήρωση της σύμβασης (παροχή υποστήριξης στο ΤΑΙΠΕΔ κατά την φάση ανάθεσης του διαγωνισμού που αφορούν τα παραδοτέα τεύχη δημοπράτησης).
	7.2 Η αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των εξόδων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
	7.3 Η αμοιβή του Αναδόχου, επίσης, περιλαμβάνει και την αμοιβή κάθε άλλου συμβούλου ή συνεργάτη ή υπεργολάβου του Αναδόχου, που τυχόν χρειασθεί να χρησιμοποιήσει για την παροχή των Υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω.
	8. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

	8.1 Το Ταμείο δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο κατά τους όρους της Σ.Υ..
	8.2 Σε περίπτωση καταγγελίας, εάν το Ταμείο ζητήσει την ολοκλήρωση από τον Ανάδοχο τυχόν άμεσα εκκρεμών εργασιών, ο Ανάδοχος θα οφείλει να ολοκληρώσει τις άμεσα εκκρεμείς αυτές εργασίες.
	8.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης το έως και το χρόνο ισχύος της καταγγελίας τμήμα της Αμοιβής, τα έξοδα, καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου θα εξακολουθούν να οφείλονται σε αυτόν, εκτός αν συντρέχει στο πρόσωπό του έκπτωσης από το Ταμείο. Πέρα...
	9. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	9.1 Ο Ανάδοχος συμφωνεί και αποδέχεται ότι θα παρέχει τις Υπηρεσίες με επαγγελματισμό και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Σύμβασης.
	9.2 Ο Ανάδοχος θα ευθύνεται έναντι του Ταμείου για κάθε ζημία, η οποία θα συνδέεται αιτιωδώς με την από δόλο ή αμέλεια του ίδιου ή οποιουδήποτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος ή εξ ονόματος ή ως προστηθείς του (π.χ. υπεργολάβος) παράβαση των εκ της παρούσας ...

	12.1 Το Ταμείο θα παρέχει στον Ανάδοχο άμεσα όλες τις πληροφορίες, έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις) και στοιχεία που διαθέτει που σχετίζονται με την παροχή των Υπηρεσιών του.


