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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Α’ ΦΑΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

(ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία 

 

με σκοπό την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το Έργο: 

«Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών 

μεταλλικών γυμναστηρίων» 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα : 

 με το Ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 

232/22.9.2005), όπως ισχύει,  

 την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει, 

 το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», όπως 

ισχύει, 

 το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
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89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 

30/14.2.2005),  

 το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) «Κώδικας νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄/90/2013)  

 

και καλεί 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει φάκελο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά την Α΄ Φάση της Κλειστής Διαδικασίας (Προεπιλογή) για 

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

1.1 Στο πλαίσιο του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232) «περί Συμπράξεων Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία υπάγεται 

στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής καλούμενη ως Γ.Γ.Α.), υπέβαλε 

στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) 

πρόταση για την υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) 

κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων, η οποία εντάχθηκε στον προβλεπόμενο από το 

Ν. 3389/2005 Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από το Ν. 3389/2005, υπεβλήθη στη Διυπουργική Επιτροπή 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) αίτηση για την υπαγωγή της εν 

λόγω Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Με την από 06-11-2013 απόφαση 

της ΔΕΣΔΙΤ, εγκρίθηκε η υπαγωγή της ανωτέρω Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005.  

1.2 Αντικείμενο της σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και 

βαριά συντήρηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών 

μεταλλικών γυμναστηρίων με ΣΔΙΤ, για χρονικό διάστημα 20 έτη, από τη θέση σε 

ισχύ της σύμβασης σύμπραξης.  

Συγκεκριμένα η σύμπραξη αφορά στην ανέγερση των εγκαταστάσεων που 

περιγράφονται στο παρακάτω πίνακα:  

 Ανοικτά Κολυμβητήρια 

1 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (Θεσσαλονίκη) 

2 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Ασπροπύργου (Αττική) 

3 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Ζακύνθου  

4 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Ηγουμενίτσας  

5 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Θέρμης (Θεσσαλονίκη) 

6 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Θήβας 

7 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Καστοριάς  
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8 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Κιλκίς 

9 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Κοζάνης 

10 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Οιχαλίας (Μεσσηνία) 

11 Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Νέας Προποντίδας (Χαλκιδική) 

 

 Κλειστά Γυμναστήρια 

1 Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Αίγινας 

2 Κλειστό Γυμναστήριο Χειροσφαίρισης Δήμου Άργους 

3 Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Καστοριάς 

4 Κλειστό Γυμναστήριο Δημοτικής Ενότητας Ορμύλιας Δήμου Πολυγύρου 

5 Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Σαμοθράκης 

6 Κλειστό Γυμναστήριο Δημοτικής Ενότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνιών 

7 Κλειστό Γυμναστήριο Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας 

 

εφεξής καλούμενο ως «Έργο» ή «προτεινόμενη σύμπραξη». 

1.3 Επισημαίνεται ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα ομαδοποιηθούν και θα 

προκηρυχθούν σε ξεχωριστούς διαγωνισμούς. Ως εκ τούτου τα κριτήρια παρατίθενται 

κατωτέρω σύμφωνα με αυτή την ομαδοποίηση. 

Το Έργο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 

Τομέα (ΣΔΙΤ) που θα έχει χρονική διάρκεια είκοσι (20) έτη από τη θέση σε ισχύ της 

Σύμβασης Σύμπραξης. Συνοπτική περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στην παρούσα 

ως Παράρτημα 1. 

1.4 Αναθέτουσα Αρχή της προτεινόμενης σύμπραξης είναι η Γενική Γραμματεία 

Αθλητισμού, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (εφεξής 

καλούμενη ως Γ.Γ.Α.),. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναλάβει τη μελέτη, 
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χρηματοδότηση, κατασκευή και βαριά συντήρηση των έντεκα (11) ανοικτών 

κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστήρίων με ΣΔΙΤ, για 

χρονικό διάστημα 20 έτη, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης, συνεχής και απρόσκοπτη 

διαθεσιμότητά τους προς λειτουργία από τους οικείους Δήμους. 

 

Ανάγκες που καλύπτει το έργο 

1.5  Το έργο συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση και ανάπτυξη των αθλημάτων 

υγρού στίβου (για τα κολυμβητήρια) και καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης -

χειροσφαίρισης  (για τα γυμναστήρια) στους διάφορους δήμους και την ευρύτερη 

περιοχή τους.  

Η ανέγερση τόσο των κολυμβητηρίων, όσο και των γυμναστηρίων θα εμπλουτίσει τις 

υφιστάμενες αθλητικές υποδομές, συμπληρώνοντας τις εγκαταστάσεις των αθλητικών 

κέντρων των δήμων και θα συμβάλει στην αύξηση των δυνατοτήτων μαζικής 

άθλησης. 

Τα οφέλη από τη λειτουργία των νέων κολυμβητηρίων και γυμναστηρίων αφορούν 

κυρίως στην κάλυψη των αναγκών άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στη δημιουργία σημαντικών πόλων 

έλξης ομάδων και συλλόγων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. 

Η προτεινόμενη σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που 

επιγραμματικά είναι οι παρακάτω:  

1. Το έργο συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε 

δημοτικό επίπεδο και την ταυτόχρονη ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού αλλά 

και ευρύτερων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να 

δημιουργηθούν πυρήνες ομαδικού αθλητισμού. 

2. Τα οφέλη από τη λειτουργία των γυμναστηρίων αφορούν κυρίως στην κάλυψη 

των αναγκών άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, στη δημιουργία σημαντικού πόλου έλξης ομάδων και συλλόγων 

για αναψυχή και προπονήσεις. 

3. Η εξοικονόμηση σημαντικών πόρων από την ορθολογική διαχείριση των νέων 

αθλητικών υποδομών, δεδομένου ότι θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές 
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που θα τεθούν σχετικά με τη λειτουργία από τεχνικής άποψης των 

εγκαταστάσεων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βαριάς 

συντήρησης.   

1.6 Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου 

στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που υποχρεούται κατά τον Ν. 3389/2005 να 

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

διαδικασία, περιοδικές πληρωμές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της Σύμβασης 

Σύμπραξης. Το σύνολο των ετήσιων πληρωμών διαθεσιμότητας θα καταβληθεί μέσω 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 

Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης.  

1.7 Οι πληρωμές θα είναι συνδεδεμένες με την τήρηση των κριτηρίων 

διαθεσιμότητας και των προδιαγραφών  συντήρησης - αποτελέσματος, που θα 

περιλαμβάνονται στα τεύχη της Β΄ Φάσης. Στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης και τα λοιπά 

τεύχη που θα τη συνοδεύουν θα προσδιορίζονται αναλυτικότερα τα παραπάνω, 

περιλαμβανομένου του τρόπου και της συχνότητας καταβολής των πληρωμών, 

καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες, που αφορούν στην εκτέλεση του Έργου 

(προδιαγραφές κατασκευής, συντήρησης και αποτελέσματος, μέγιστος χρόνος 

κατασκευής, υπηρεσίες συντήρησης των εγκαταστάσεων κτλ). 

1.8 Η συνολική συμβατική διάρκεια της Σύμπραξης ανέρχεται σε είκοσι (20) έτη 

από τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται 

ειδικότερα στη Διακήρυξη της Β΄ Φάσης και ιδίως στο σχέδιο της Σύμβασης 

Σύμπραξης. 

1.9 Δεδομένου ότι κατά την παρούσα φάση προγραμματίζονται από την 

Αναθέτουσα Αρχή ενέργειες αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του εύρους του 

Έργου και των λειτουργικών δυνατοτήτων του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα τροποποίησης, με την έννοια της αύξησης ή και του περιορισμού του 

αντικειμένου της παρούσας Σύμπραξης.   

Άρθρο 2: Ορισμοί 

2.1. Για τις ανάγκες κατανόησης και εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη 

έννοια:  

 



                 

 9 

«Αθλητική Εγκατάσταση» 

Η εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει ή το κλειστό γυμναστήριο ή το ανοιχτό 

κολυμβητήριο, τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο αυτών και την περίφραξή τους. 

«Αναθέτουσα Αρχή» 

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία υπάγεται στο Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

«Αντίκλητος» 

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

αναφέρονται στην παράγραφο 15.10 της παρούσας.  

«Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή ΑΕΕΣ» 

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

σκοπούς της Σύμβασης Σύμπραξης,  η οποία θα εδρεύει στην Ελλάδα και θα διέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005 και της  Κ.Ν 2190/1920, 

όπως ισχύουν. Ιδρυτής - αρχικός μέτοχος της ΑΕΕΣ θα είναι αποκλειστικά ο ΙΦΣ και 

σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, τα Μέλη αυτής κατά το λόγο 

(ποσοστό) συμμετοχής τους στην Ένωση, για την οποία θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, 

όσα αναφέρονται στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. 

«Αποτελέσματα προ Φόρων» 

Είναι τα αποτελέσματα προ φόρων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές 

Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. 

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

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

διαρκεί μέχρι το πέρας της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης. 

«Βαριά Συντήρηση» 

Η βαριά συντήρηση του έργου αφορά στην αντικατάσταση, τον εκσυγχρονισμό και 

τη βελτίωση στοιχείων του έργου, τα οποία δεν επιδέχονται περαιτέρω τακτική 

συντήρηση για λόγους, όπως: έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους λόγω συνήθους 

φθοράς, έχουν ξεπεραστεί τεχνολογικά και δεν υποστηρίζονται με ανταλλακτικά, 

επιβάλλεται η αντικατάστασή τους λόγω αλλαγών στη νομοθεσία ή η συχνότητα της 

τακτικής συντήρησης είναι οικονομικά ασύμφορη. Αφορά στη ριζική επισκευή, την 
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αντικατάσταση και τον εκσυγχρονισμό δομικών στοιχείων, ενεργειακών στοιχείων ή 

μηχανημάτων και συσκευών του έργου. 

«Γυμναστήριο»  

Είναι το κατάλληλα σχεδιασμένο, διαμορφωμένο και εξοπλισμένο κτίριο για την 

κάλυψη των αναγκών εκμάθησης, προπόνησης και αγώνων διαφόρων ατομικών ή 

ομαδικών αθλημάτων, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν σε κλειστό χώρο (στην 

προκειμένη περίπτωση πετοσφαίριση, καλαθοσφαίριση και χειροσφαίριση). Το 

γυμναστήριο περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο, τα αποδυτήρια αθλητών-

προπονητών, καθώς και όλους τους απαραίτητους για τη λειτουργία του 

βοηθητικούς/υποστηρικτικούς χώρους. 

«Γραφείο Δεδομένων» (Data Room) 

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

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

οι Διαγωνιζόμενοι θα δύνανται να μελετήσουν έγγραφα, στοιχεία και πληροφοριακό 

υλικό που σχετίζονται με την Αναθέτουσα Αρχή και το αντικείμενο της Σύμπραξης.  

«Δεσμευτική Προσφορά» ή «Προσφορά» 

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

στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση 

υποβολής δεσμευτικής προσφοράς (B΄ Φάση του Διαγωνισμού).  

«Διαγωνιζόμενος» 

Είναι κάθε Προεπιλεγείς, ο οποίος θα κληθεί και θα παραλάβει τη Διακήρυξη Β΄ 

Φάσης και τα λοιπά τεύχη που τη συνοδεύουν. 

«Διαγωνισμός»  

Είναι η διαδικασία που ξεκίνησε με τη δημοσίευση περίληψης της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σκοπό έχει τη σύναψη της Σύμβασης 

Σύμπραξης. 

«Διαδικασία Προεπιλογής» 

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

«Διακήρυξη Β΄ Φάσης»  

Είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή 

στους Προεπιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, η 
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οποία θα περιλαμβάνει τους όρους διενέργειας, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο 

στοιχείο και πληροφορία για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, και θα συνοδεύεται από 

σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και λοιπά τεύχη και παραρτήματα. 

«Διαδικασία Προεπιλογής»  

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

«Εκπρόσωπος Υποψηφίου»  

Είναι το πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2.3 στοιχείο (v) της 

παρούσας Πρόσκλησης ή, σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, το 

πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3.3 υπό στοιχείο (vi).  

«Ενδιαφερόμενος» 

Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του να λάβει 

μέρος στον παρόντα Διαγωνισμό. 

«Ένωση Προσώπων» 

Είναι περισσότερα του ενός φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, που υποβάλλουν από 

κοινού φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προσφορά, ανεξαρτήτως του εάν έχουν 

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

«Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή» 

Είναι η Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή για τον έλεγχο των 

στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των δεσμευτικών 

προσφορών, καθώς και την αξιολόγησή τους, σύμφωνα με όσα ειδικότερα 

αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας, καθώς και όσα θα αναφέρονται στη 

Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού. 

«Έργο» 

Έργο με αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και βαριά συντήρηση, 

έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών 

γυμναστηρίων 

 

«Έργο ΣΔΙΤ»  

Είναι κάθε έργο που: 
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(α) ανατίθεται ή εκτελείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3389/2005, όπως ισχύει, ή  

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

συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή κρατών που έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή έχουν κυρώσει 

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

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και παρουσιάζει τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με τα έργα ΣΔΙΤ 

του Ν. 3389/2005 ή, όπου δεν υφίσταται τέτοια νομοθεσία, και σε κάθε μία από τις 

ανωτέρω περιπτώσεις, εκτελείται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη 

χρηματοδότηση - μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων - συνολικά ή εν μέρει της 

κατασκευής του έργου και ουσιώδες μέρος των κινδύνων που συνδέονται με τη 

χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη διαθεσιμότητα, καθώς και λοιπών συναφών 

κινδύνων, έναντι ανταλλάγματος που καταβάλλεται τμηματικά από το Δημόσιο ή 

άλλο Δημόσιο Φορέα (πληρωμές διαθεσιμότητας). 

«Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης Σύμπραξης»  

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση Σύμπραξης, σύμφωνα 

με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα σε αυτήν, και κατά την οποία άρχεται η 5 ετών 

και 4 μηνών διάρκεια της σύμπραξης.  

«Ίδια Κεφάλαια»  

Είναι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένων τυχόν δικαιωμάτων μειοψηφίας 

και επιχορηγήσεων, όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Χρήσεων. 

«Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης» ή «ΙΦΣ»  

Είναι ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο τελικά θα κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός μετά την 

ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, και ο οποίος θα κληθεί να συστήσει την ΑΕΕΣ, η οποία 

θα υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης. 

«Κολυμβητήριο»  

Είναι η κατάλληλα σχεδιασμένη, διαμορφωμένη και εξοπλισμένη αθλητική 

εγκατάσταση για την κάλυψη των αναγκών εκμάθησης, προπόνησης και αγώνων 

διαφόρων ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων του υγρού στίβου. Το κολυμβητήριο 

περιλαμβάνει την δεξαμενή κολύμβησης, τα αποδυτήρια των αθλητών και 
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προπονητών, καθώς και όλους τους απαραίτητους για τη λειτουργία του 

βοηθητικούς/υποστηρικτικούς χώρους. 

 «Μέλη Υποψηφίου ή Μέλη Ένωσης Προσώπων»  

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

απαρτίζουν τον Υποψήφιο κατά συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, και, τα οποία, σε 

κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του Υποψηφίου. 

«Οικονομικές Καταστάσεις» 

Είναι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται 

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

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

συνταχθεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που επιβάλλει η νομοθεσία του 

κράτους εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει, είναι ελεγμένες από 

ορκωτό ελεγκτή και έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης του Υποψηφίου που τις υποβάλλει. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν 

υφίσταται σύμφωνα με το νόμο υποχρέωση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων, 

υποβάλλεται επιπλέον των μη δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων και σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. 

Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις τηρούνται σε νόμισμα διαφορετικό 

του Ευρώ (€), τότε, όπου σύμφωνα με την παρούσα, απαιτείται μετατροπή σε Ευρώ 

στοιχείων των Οικονομικών αυτών Καταστάσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και 

να δηλώνεται η συναλλαγματική ισοτιμία, κατά την τελευταία ημέρα κάθε χρήσης, 

όπως αυτή δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σε περίπτωση αλλοδαπού Υποψήφιου ή μέλους, οι Οικονομικές Καταστάσεις θα 

πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων από την 

παρούσα στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 5.2 της παρούσας.  

«Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων»  

Είναι οι Οικονομικές Καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων συναπτών οικονομικών 

ετών (οι ενοποιημένες ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης 

ενοποιημένων, οι απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις), τα οποία έχουν λήξει 
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προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι Οικονομικές Καταστάσεις ενός οικονομικού 

έτους δεν έχουν δημοσιευθεί, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με τους λόγους της μη 

δημοσίευσης και οι ελεγμένες μη δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις με όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα. Επίσης, σε περίπτωση που το 

τελευταίο οικονομικό έτος έχει λήξει προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν έχουν καταρτισθεί ή /και ελεγχθεί οι 

Οικονομικές Καταστάσεις της τελευταίας χρήσης έως την υποβολή του φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση για τους λόγους που δεν 

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

αμέσως προηγούμενων τριών (3) συναπτών οικονομικών ετών. 

Σε περίπτωση Υποψηφίων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα 

προσκομίζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις των ετών που έχουν λήξει προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα 

λαμβάνονται υπόψη τα ζητούμενα από την παρούσα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 

που αυτοί λειτουργούν. 

«Περιληπτική Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» 

Είναι η περίληψη της παρούσας, η οποία απεστάλη στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την …….2014  (…………………………. ) 

«Προεπιλεγείς» 

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

παρούσας Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού.  

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

Είναι το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων 1 έως 10 που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. 

«Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς (ΠΥΔΠ)» 

Είναι η πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή 

στους Διαγωνιζόμενους, και η οποία θα περιλαμβάνει τους όρους και τις απαιτήσεις 

για την σύνταξη και υποβολή των δεσμευτικών προσφορών κατά της Β Φάσης του 

Διαγωνισμού, και θα συνοδεύεται από το Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης και λοιπά 

τεύχη και παραρτήματα. 
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«Προσφορά» ή «Δεσμευτική Πρόσφορα» 

Το σύνολο των στοιχείων, εγγράφων και πληροφοριών που πρέπει να υποβάλουν οι 

Διαγωνιζόμενοι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους της 

Διακήρυξης Β’ Φάσης. 

«Σύμβαση Μακροχρόνιας Μίσθωσης με Ανάληψη Έργου» 

Είναι η σύμβαση μίσθωσης με παράλληλη ανάληψη από το μισθωτή υποχρέωσης 

εκτέλεσης έργου στο μίσθιο, η οποία έχει χρονική διάρκεια, τουλάχιστον, είκοσι (20) 

ετών. 

«Σύμβαση Σύμπραξης» 

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

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

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

μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

«Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης»  

Είναι το σχέδιο της Σύμβασης Σύμπραξης, το οποίο θα συνοδεύει τη Διακήρυξη Β΄ 

Φάσης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει σχόλια και παρατηρήσεις από 

τους Διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 11.3 της 

παρούσας.  

  

«Υπεύθυνη Δήλωση»  

Είναι η Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ο τύπος και το 

περιεχόμενο της οποίας έχουν καθορισθεί με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ 

Β΄1276/01.10.2002) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης. Σε περίπτωση δήλωσης που συντάσσεται υπό αλλοδαπό δίκαιο, 

απαιτείται δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο 

περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση 

υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή από νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε αυτήν επισυνάπτεται η σχετική εξουσιοδοτική πράξη 

(π.χ. πρακτικό Δ.Σ.). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει επιπλέον βεβαίωση του γνησίου 

της υπογραφής του δηλούντος, οσάκις αυτό απαιτείται ρητά από τις επιμέρους 

διατάξεις της παρούσας. 
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«Υποψήφιος» 

Είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ένωση Προσώπων, που έχει υποβάλει 

φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

2.2. Στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός εάν προκύπτει 

διαφορετική πρόθεση από τα συμφραζόμενα:  

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

επηρεάζουν την ερμηνεία,  

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

της παρούσας ισχύουν για το σύνολό της,  

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

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

περιλαμβάνει και το άλλο γένος,  

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

εάν ρητά ορίζεται ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες και  

2.2.5. ο υπολογισμός των προθεσμιών της διαγωνιστικής διαδικασίας θα γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1182 (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) του 

Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 «περί καθορισμού των κανόνων που 

εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες» και 

συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας. 

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση 

3.1. Το ενδεικτικό προϋπολογιζόμενο κόστος του συνόλου του έργου και των 

δεκαοκτώ (18), σε καθαρή παρούσα αξία, των πληρωμών διαθεσιμότητας που 

θα καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) 

ανέρχεται για το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων σε είκοσι τρία 

εκατομμύρια Ευρώ (23.000.000), πλέον ΦΠΑ.  Επισημαίνεται ότι το κόστος θα 

διαμορφωθεί ανάλογα με την ομαδοποίηση  των αθλητικών εγκαταστάσεων 

και την προκήρυξη σε ξεχωριστούς διαγωνισμούς. 

3.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την έναρξη λειτουργίας θα καταβάλει στην ΑΕΕΣ 

πληρωμές διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ασφάλισης και 

αντικατάστασης του κύκλου ζωής των συστημάτων και υποδομών του Έργου, 

για την εικοσαετή λειτουργία, σύμφωνα με όσα θα αναφέρονται ειδικότερα 
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στο Σχέδιο Σύμβασης Σύμπραξης. Το σύνολο των ετήσιων πληρωμών 

διαθεσιμότητας θα καταβληθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης. 

Επισημαίνεται ότι μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Κοινοί 

Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas) το οποίο 

δύνανται να χρηματοδοτεί δράσεις για την αστική ανάπλαση και την 

αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων, οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

εξετάσουν, με δική τους ευθύνη, την πιθανότητα / εφικτότητα / 

επιλεξιμότητα παροχής μέρους της χρηματοδότησης (ίδια ή / και δανειακά 

κεφάλαια) της κατασκευής του Έργου από το εν λόγω Ταμείο Χαρτοφυλακίου 

ή άλλα ταμεία /χρηματοδοτικά εργαλεία. 

3.3. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση του δικαιώματός της για 

τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης Σύμπραξης, 

σύμφωνα με την παράγραφο 1.9 της παρούσας, η αντίστοιχη μεταβολή 

(αύξηση ή μείωση) του αρχικού προϋπολογισμού (23.000.000) δεν θα 

υπερβαίνει το 25% αυτού, ήτοι πέντε εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα 

χιλιάδες, (€5.750.000) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

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

Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

4.1. Η επιλογή ΙΦΣ θα γίνει με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 8 του Ν. 

3389/2005 (άρθρο 1 παρ. (9)β Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

 τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α΄ 232/22.9.2005) «περί Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», όπως ισχύει, 

 τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64/16.3.2007) με τίτλο «Προσαρμογή 

της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», όπως ισχύει, 

 τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική 
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προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L 335)»,όπως ισχύει, 

 τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» (ΦΕΚ Α΄ 30/14.2.2005), 

 τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) «Κώδικας νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε από το Ν..4146/2013 (ΦΕΚ 

Α΄/90/2013) και 

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

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

νομοθέτημα ή σε οποιαδήποτε απόφαση κανονιστικού ή μη χαρακτήρα θεωρείται ότι 

γίνεται σε αυτόν το νόμο, διάταγμα, κανονισμό, νομοθέτημα ή απόφαση με το 

περιεχόμενο που ισχύει κατά την ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης.  

4.3. Ειδικότερα, ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: 

Α΄ Φάση: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – προεπιλογή 

Β΄ Φάση: Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών – αξιολόγηση - ανάθεση 

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

ενδιαφέρον τους με την υποβολή αίτησης συμμετοχής μέσω της κατάθεσης φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικότερα στα άρθρα 12, 

15 και 18 της παρούσας. 

4.5. Με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει κατά 

την Α΄ Φάση έξι (6) Υποψηφίους, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης επαρκούς αριθμού 

κατάλληλων Υποψηφίων. 

4.6. Η προεπιλογή των Υποψηφίων θα γίνει με βάση όσα αναφέρονται στα άρθρα 

16, 17 και 21 της παρούσας πρόσκλησης. 

4.7. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η «πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά», σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3389/2005 

και το άρθρο 51 παρ. 1(α) του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 53 παρ. 1(α) της Οδηγίας 
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2004/18). Τα ειδικότερα κριτήρια βάσει των οποίων θα προσδιορισθεί η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και οι συντελεστές βαρύτητας 

εκάστου εξ αυτών θα περιληφθούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης.  

Άρθρο 5: Γλώσσα της διαδικασίας 

5.1. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική και κάθε έγγραφο της 

Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.  

5.2. Όλα τα έγγραφα, που θα περιλαμβάνονται στον φάκελο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν οι Υποψήφιοι, θα είναι σε πρωτότυπο ή νόμιμα 

επικυρωμένο αντίγραφο και συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται 

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

επίσημη μετάφραση θεωρείται εκείνη που γίνεται είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία 

του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

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

πρόσωπα και θα κατατεθούν από τους Υποψηφίους στην παρούσα διαδικασία, θα 

είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από την αρμόδια Προξενική Αρχή του οικείου κράτους 

του Υποψηφίου ή των μελών αυτού, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, είτε με την 

επίθεση της επισημείωσης ("Αροstile") σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 

τους και θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. Διευκρινίζεται ότι η 

διατύπωση αυτή εφαρμόζεται σε όσα έγγραφα και δικαιολογητικά θεωρούνται ως 

δημόσια έγγραφα κατά το άρθρο 1 της ως άνω Συνθήκης και δη: (i) τα έγγραφα που 

προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του κράτους, (ii) 

τα διοικητικά έγγραφα, (iii) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και (iv) οι επίσημες 

βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχώρησης, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και 

επικυρώσεις για το γνήσιο της υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. 

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

τεχνικό περιεχόμενο των Υποψηφίων, επιτρέπεται να υποβάλλονται στην αγγλική 

γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στα ελληνικά.  

5.5. Οι τυχόν προσφυγές του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 κατά του κύρους της 

διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά 

στην ελληνική γλώσσα. 
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5.6.  Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

των ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων, 

του ΙΦΣ και της ΑΕΕΣ θα γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται 

η υποχρέωση όλων των ανωτέρω να διευκολύνουν την επικοινωνία των αλλοδαπών 

υπαλλήλων τους με την Αναθέτουσα Αρχή με τον ορισμό και την παρουσία 

διερμηνέων με δική τους ευθύνη και δαπάνη. 

Άρθρο 6: Ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής για Αναβολή, ακύρωση και 

επανάληψη του Διαγωνισμού ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του  

6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα 

χρονοδιαγράμματα οποιασδήποτε φάσης του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη κρίση 

της, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Ενδιαφερομένων, των 

Υποψηφίων, των Προεπιλεγέντων, των Διαγωνιζομένων ή /και τρίτων. Επίσης, 

διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να 

αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή ακόμη, να μην κατακυρώσει τα 

αποτελέσματά του, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την 

απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ή /και τρίτων μερών.  

6.2. Ενδεικτικά, το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού δύναται να ακυρωθεί ή 

ματαιωθεί, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται μετά 

από γνώμη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, στις παρακάτω περιπτώσεις:  

6.2.1. για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον από την παρατυπία 

επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού, 

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

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων εις βάρος του πραγματικού 

ανταγωνισμού, 

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

δοθούν οι απαιτούμενες παρατάσεις από τους Διαγωνιζόμενους. Στην 

περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη 

διαδικασία με εκείνες τις προσφορές για τις οποίες δόθηκαν οι, κατά τα 

ανωτέρω, απαιτούμενες παρατάσεις ισχύος τους,  

6.2.4. εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό ή οικονομικά 

ασύμφορο, 
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6.2.5. εάν η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

Αναθέτουσα Αρχή, ή 

6.2.6. εάν ανακληθεί η από 06.11.2013 απόφαση υπαγωγής της ΔΕΣΔΙΤ, με την 

οποία η παρούσα σύμπραξη υπήχθη στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.  

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

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, να αποφασίσει παράλληλα με την ακύρωση ή 

ματαίωση του Διαγωνισμού και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης του 

Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των μη ουσιωδών όρων του, ή να προσφύγει στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1 (α) του Ν. 3389/2005 

και της παραγράφου (3) στοιχ. α) και δ) και  των άρθρων 24 - 25 του Π.Δ. 60/2007 

(άρθρων 30 - 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

6.4.  Εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του Διαγωνισμού ή /και να 

αναμορφωθεί ανάλογα το αποτέλεσμά του από την Αναθέτουσα Αρχή ή να 

αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η επανάληψή του από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη, σε όλες τις περιπτώσεις μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

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

Διαγωνισμού ή η απόκλιση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής από τη γνώμη της 

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, θα είναι αιτιολογημένες και θα λαμβάνονται υπό 

την επιφύλαξη των θεμελιωδών αρχών και των γενικών αρχών του κοινοτικού 

δικαίου που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.  

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

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

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

οποιασδήποτε αποζημίωσης. 

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

βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στις φάσεις του Διαγωνισμού χωρίς η 

Αναθέτουσα Αρχή να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη. 

6.8.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ενός και μόνο Υποψηφίου /Διαγωνιζομένου δεν 

αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 7: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

7.1.  Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, 

αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), έχει λάβει 

πλήρη γνώση της παρούσας πρόσκλησης, των παραρτημάτων αυτής και των 

στοιχείων και εγγράφων, που τη συνοδεύουν, και της ισχύουσας νομοθεσίας. 

7.2.  Η συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι ο Υποψήφιος, 

αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων), 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. 

Άρθρο 8: Γραφείο Δεδομένων - Επιθεώρηση Ακινήτων 

8.1. Κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και πριν την υποβολή των δεσμευτικών 

προσφορών, θα λειτουργήσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα ή 

οπουδήποτε αλλού, τυχόν, ορισθεί, Γραφείο Δεδομένων, από το οποίο οι 

διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες για το Έργο, 

κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατάλογος των στοιχείων 

που θα περιλαμβάνονται στο Γραφείο Δεδομένων θα περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη 

Β΄ Φάσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δύναται να συμπληρώσει τον κατάλογο των 

στοιχείων του Γραφείου Δεδομένων, ενημερώνοντας σχετικά όλους τους 

Διαγωνιζόμενους. 

8.2. Οι Διαγωνιζόμενοι που θα συνεχίσουν στην Β΄ Φάση, θα έχουν τη δυνατότητα 

να επισκεφθούν τους χώρους των ακινήτων, όπου θα κατασκευαστούν τα 

κολυμβητήρια και το γυμναστήριο κατόπιν προηγούμενης υποβολής σχετικού 

έγγραφου αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και συνεννόησης με αυτήν.  

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

τους, να έχουν ή να αποκτήσουν πλήρη γνώση της ευρύτερης περιοχής και των 

επιμέρους γεωγραφικών τομέων, όπου θα υλοποιηθεί το Έργο, η δε υποβολή 

φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνιστά τεκμήριο ότι οι Ενδιαφερόμενοι έλαβαν 

πλήρη γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων της περιοχής αυτής και των τομέων 

αυτών. 

Άρθρο 9: Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), η οποία υπάγεται 

στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

9.1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 
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Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι  

Τηλ.: 213 131 6362 

Fax: 213 131 7021 

e-mail: mxinostathi@gga.gov.gr 

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

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα Μαρία Ξυνοστάθη 

Για τις ανάγκες ελέγχου των στοιχείων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την αξιολόγησή τους, καθώς και για τη διενέργεια όλων των διαδικαστικών 

πράξεων και ενεργειών του Διαγωνισμού (Α΄ και Β΄ Φάση), σύμφωνα με όσα 

ειδικότερα αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, , η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

9.2.  Η μεταβολή ή αλλαγή της μορφής της νομικής προσωπικότητας ή η καθολική ή 

η ειδική διαδοχή ή η μεταβολή της σύνθεσης των αρχών, οργανισμών, εταιριών ή 

υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα ή η αλλαγή έδρας ή η μεταφορά των 

γραφείων σε άλλη διεύθυνση, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προόδου της 

διαδικασίας του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώσει σχετικά εγγράφως 

τους Ενδιαφερόμενους /Υποψηφίους /Προεπιλεγέντες /Διαγωνιζόμενους στην 

περίπτωση αυτή.  

Άρθρο 10: Παραλαβή Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Παροχή 

διευκρινίσεων 

10.1. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται από την 

Αναθέτουσα Αρχή στην Αθήνα, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 

ανωτέρω. Αρμόδιος για τη διανομή των τευχών και την παροχή σχετικών 

πληροφοριών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας, 

που αναφέρεται στην παράγραφο 9.2 ανωτέρω. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μέσω του διαδικτύου στη 

διεύθυνση http://www.................. και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι παραλήπτες της 

πρόσκλησης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της 

να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (αντίστοιχη φόρμα δεδομένων), με τα 

στοιχεία των ενδιαφερομένων έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της 

πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 

http://www.gga.gov.gr/
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τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή  διευκρινίσεις έπ’ αυτής. Για τυχόν 

ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο 

υποψήφιος. Οι δύο τρόποι παραλαβής είναι απόλυτα ισοδύναμοι. 

10.2. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την παρούσα Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι και πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

10.3. Για την παραλαβή της έντυπης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα 

προσκομίζεται σχετική απλή εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

Ενδιαφερομένου και κάτω από την εταιρική σφραγίδα (αν πρόκειται για 

οποιασδήποτε μορφής εταιρεία), στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του 

παραλήπτη και του Ενδιαφερομένου, περιλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου του 

παραλήπτη και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της επωνυμίας του και του 

ονοματεπωνύμου του νομίμου εκπροσώπου του, καθώς και της πλήρους διεύθυνσης 

επικοινωνίας, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης και αριθμού φαξ. 

10.4. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς την παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εφόσον προηγουμένως έχουν προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα αναφερόμενα στην παρούσα δικαιολογητικά, έχουν 

καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά ποσά και επιπλέον τη δαπάνη για την 

ταχυδρομική αποστολή της. Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη 

δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή μέσω ιδιωτικών εταιριών κατ’ 

επιλογήν του Ενδιαφερομένου, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την έγκαιρη 

άφιξή της σε αυτόν.  

10.5. Οι Ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα, υποβάλλοντας εγγράφως 

ερωτήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή και στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται 

στην παράγραφο 9.2 της παρούσας (με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

το αργότερο μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Αναθέτουσα Αρχή 

θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων ή προσθέτων πληροφοριών και 

θα απαντήσει σε αυτά εγγράφως,. 

10.6. Οι έγγραφες απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτήσεων των 
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Ενδιαφερομένων θα κοινοποιούνται σε όλους τους Ενδιαφερομένους που παρέλαβαν 

την παρούσα, χωρίς να αναφέρεται ποιος εξ αυτών υπέβαλε την ερώτηση, μέχρι και 

έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

10.7. Μετά από την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα γίνεται καμία 

διευκρίνιση όρου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή άλλη επικοινωνία.  

10.8. Οι Ενδιαφερόμενοι ή οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται 

προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 11: Πληροφορίες για τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού 

11.1. Στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού θα δικαιούνται να συμμετάσχουν, 

υποβάλλοντας δεσμευτική προσφορά (τεχνική και οικονομική), μόνον οι 

Διαγωνιζόμενοι που έχουν επιλεγεί κατά την Α’ Φάση του Διαγωνισμού. 

11.2. Στους Προεπιλεγέντες θα αποσταλεί επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή, με 

την οποία θα κληθούν να παραλάβουν τη διακήρυξη της Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού 

μαζί με τα λοιπά τεύχη και στοιχεία που θα τη συνοδεύουν. Με την ίδια επιστολή θα 

καλούνται να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, υποβάλλοντας τη 

σχετική δεσμευτική προσφορά τους. Η επιστολή αυτή θα αποσταλεί στους 

Προεπιλεγέντες τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα 

οριστεί για την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους. 

11.3. Μαζί με τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης, θα δοθούν στους Διαγωνιζόμενους, μεταξύ 

άλλων, οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του Έργου, οι προδιαγραφές αποτελέσματος, 

οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων, καθώς και σχέδιο της Σύμβασης 

Σύμπραξης, για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει εγγράφως σχόλια και 

παρατηρήσεις από τους Διαγωνιζομένους, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται ειδικότερα 

με τη Διακήρυξη Β΄ Φάσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το τελικό 

κείμενο του σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά 

την αδέσμευτη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, θα διανεμηθεί στους διαγωνιζόμενους, 

προκειμένου να υποβληθεί από αυτούς μονογεγραμμένο μαζί με τη δεσμευτική τους 

προσφορά. 

11.4. Κατά τη Β΄ Φάση, οι Διαγωνιζόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

11.5. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη Β΄ Φάση, καθώς 
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και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων από 

του διαγωνιζόμενους επί του σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης, της αξιολόγησης των 

Δεσμευτικών Προσφορών και της ανάθεσης του έργου, θα περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη Β΄ Φάσης. 

Άρθρο 12: Χρόνος και τρόπος υποβολής φακέλων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

12.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, με 

τρόπο σύμφωνο με τις απαιτήσεις της παρούσας, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

έως τις (ημ/νια και ώρα υποβολής). Φάκελοι, που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσμα, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτοι.  

12.2. Όλες οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 

 «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Διαγωνισμό Επιλογής Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης με Κλειστή Διαδικασία για το Έργο υλοποίηση έντεκα (11) 

ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων με 

ΣΔΙΤ» 

 «Υποψήφιος» (πλήρης επωνυμία Υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax, e-mail) 

 «Αντίκλητος» (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail) 

 «Αναθέτουσα Αρχή»:  η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Η ημερομηνία διεξαγωγής της Α’ Φάσης του Διαγωνισμού, δηλαδή  η …. -..- 

2014, ημέρα …………….. και ώρα 12.00.  

 Η σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού». 

Στην περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα πρέπει να αναγράφονται τα 

στοιχεία όλων των μελών που την απαρτίζουν. 

12.3. Ο άνω φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε Υποψηφίου θα περιλαμβάνει 

δύο επιμέρους υποφακέλους, στους οποίους τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα από 

την παρούσα στοιχεία ως εξής:  

12.3.1. Στον «Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», (εφεξής «Υποφάκελος Α΄»), 



                 

 27 

ο οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, θα περιλαμβάνονται τα 

απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, έγγραφα. 

12.3.2. Στον «Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων», (εφεξής «Υποφάκελος Β΄»), ο 

οποίος θα υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο, δύο πλήρη (2) αντίγραφα και ένα 

αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στα οποία θα περιλαμβάνονται τα 

απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας, έγγραφα σε έντυπη 

και σε ηλεκτρονική μορφή (PDF ή Microsoft Word ή Microsoft Excel), κατά 

περίπτωση. 

12.4. Οι δύο υποφάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα 

ίδια στοιχεία όπως ο εξωτερικός φάκελος, σύμφωνα με την παράγραφο 12.2 και 

επιπλέον την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή 

«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ», κατά περίπτωση.  

12.5. Το πρωτότυπο κάθε ενός από τους υποφακέλους Α΄ και Β΄ θα πρέπει να φέρει 

συνεχή αρίθμηση όλων των σελίδων και μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου του 

Υποψηφίου ή του Εκπροσώπου του Υποψηφίου σε κάθε φύλλο.  

12.6. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ πρωτοτύπων και αντιγράφων ή της έντυπης 

και της ηλεκτρονικής μορφής των στοιχείων που υποβάλλονται, υπερισχύει το 

πρωτότυπο σε έντυπη μορφή. 

12.7. Σε περίπτωση που τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν 

είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παραγράφων 12.1 και 12.2 της παρούσας, τότε τα 

αντίγραφα είναι δυνατόν να συσκευάζονται κατάλληλα και να συνοδεύουν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

12.8. Τα στοιχεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν πρέπει να φέρουν 

ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στα στοιχεία αυτά 

οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι καθαρογραμμένη και να μονογραφηθεί 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 12.5 ανωτέρω. 

12.9. Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με 

προϋποθέσεις άσχετες προς τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού, δεν θα 

ληφθούν υπ’ όψιν και θα απορριφθούν. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των 

φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη 
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δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, θα πρέπει σε ειδικό τμήμα ορισμών να 

επεξηγείται η έννοια τους.  

12.10. Οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 0 ανωτέρω και στο 

πρωτόκολλο αυτής, το αργότερο μέχρι την καταληκτική προθεσμία, που αναφέρεται 

στην παράγραφο 12.1 ανωτέρω. 

12.11. Επίσης, οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 

(στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 0 ανωτέρω) με 

ευθύνη του Υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο, που θα περιέλθουν 

αυτοί στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, οι φάκελοι θα πρέπει να 

παραληφθούν και να πρωτοκολληθούν ομοίως μέχρι την ημερομηνία και ώρα, που 

ορίζονται στην παράγραφο 12.1 ανωτέρω. Στην περίπτωση της αποστολής, η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή ή τη μη 

παραλαβή του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή για το περιεχόμενο των 

φακέλων που τον συνοδεύουν. 

12.12. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί Υποψήφιοι, που θα υποβάλουν φάκελο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο οποίος θα πρωτοκολληθεί κατά τα ανωτέρω. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για 

οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει φακέλους και λοιπά 

έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. Οι Υποψήφιοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής 

των φακέλων τους, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για την έγκυρη συμμετοχή 

στο Διαγωνισμό η προ της λήξης της προθεσμίας ταχυδρόμηση ή αποστολή του 

φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πάντως, σε περίπτωση που φάκελος εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, τυχόν, παραληφθεί ή /και πρωτοκολληθεί μετά την ως άνω 

καταληκτική προθεσμία υποβολής, αυτός θα απορριφθεί και θα επιστραφεί στον 

Υποψήφιο που τον υπέβαλε, χωρίς να ανοιχθεί. 

12.13. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

κατά τα ανωτέρω έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Υποψηφίου, ακόμη και αν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. Τον αποκλεισμό επίσης, του 

Υποψηφίου συνεπάγεται η υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που 

παραβαίνει απαράβατους και ουσιώδεις όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  
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12.14. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της  να 

καλέσει τους Υποψηφίους να συμπληρώσουν ή /και να διευκρινίσουν τα υποβληθέντα 

έγγραφα και πιστοποιητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας. 

12.15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από τον Υποψήφιο /Διαγωνιζόμενο αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση 

Ένωσης Προσώπων) των όρων του. Φάκελος εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

περιλαμβάνει ή συνάγεται από το περιεχόμενό του μη αποδοχή των όρων της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή την αποδοχή υπό αίρεση ή θέτει 

πρόσθετους όρους αποκλείεται και δεν αξιολογείται. Επίσης, υπό την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 22 της παρούσας, τυχόν παραβίαση των όρων και των 

προϋποθέσεων, που τίθενται στην παρούσα πρόσκληση και που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως απαράβατοι ή που είναι ουσιώδεις, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του Υποψηφίου. 

12.16. Φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνονται δεκτοί μόνο για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας σύμπραξης. Δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτοι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται για μέρος του 

άνω αντικειμένου.  

1. Άρθρο 13: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό  

13.1 Στο Διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν οικονομικοί φορείς (φυσικά ή 

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

13.1.1 οι ίδιοι ή τα Μέλη τους (σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων) 

προέρχονται από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν κυρώσει τη 

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

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), που κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με το Ν. 

2513/1997 ή έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπουν το αμοιβαίο «άνοιγμα» των αγορών 

δημοσίων συμβάσεων μεταξύ των κρατών-μερών της συμφωνίας και 

13.1.2 πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παραγράφους 13.5 

μέχρι και 13.8 και 16.1 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

13.2 Οι Ενώσεις Προσώπων, που θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, δεν 

υποχρεούνται να έχουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ωστόσο, τα Μέλη του 

Υποψηφίου (σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων) ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
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ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας. Για τη σύναψη της Σύμβασης Σύμπραξης, απαιτείται, 

σύμφωνα και με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 3389/2005, η σύσταση από τον ΙΦΣ 

Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), η οποία θα υπόκειται στις διατάξεις του 

Ν. 3389/2005 και του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα, ο ΙΦΣ θα συστήσει ΑΕΕΣ με 

αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης Σύμπραξης, η 

οποία θα έχει μόνο ιδρυτή μέτοχο τον ΙΦΣ και, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα 

έχει ιδρυτές μετόχους τα μέλη του ΙΦΣ κατά τα ποσοστά συμμετοχής τους, όπως 

αυτά θα έχουν δηλωθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 13.4 της 

παρούσας. Η ΑΕΕΣ θα συμβληθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

13.3.1 για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, με τους μελετητές που 

δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.6 της παρούσας, 

ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, 

ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας,  

13.3.2 για την κατασκευή του Έργου, με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7 της παρούσας, 

ότι θα αναλάβουν το κατασκευαστικό αντικείμενο του Έργου, και κατά τα 

δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά 

συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 

13.9 της παρούσας,  

13.3.3 για τη συντήρηση,  του Έργου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμπραξης, με 

τις επιχειρήσεις που δηλώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

13.8 της παρούσας, ότι θα παράσχουν τις υπηρεσίες αυτές, και κατά τα 

δηλωθέντα ποσοστά, ανεξάρτητα εάν αυτές συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά 

συνέπεια, στην ΑΕΕΣ ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 

13.9 της παρούσας,  

13.3.4 για την παροχή της τεχνολογίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων του 

Έργου, με τις εταιρείες που θα δηλωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Β΄ 

Φάση του Διαγωνισμού ότι θα παρέχουν τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, 

ανεξάρτητα εάν αυτοί συμμετέχουν στον ΙΦΣ και, κατά συνέπεια, στην ΑΕΕΣ, 

ή συνεργάζονται μαζί του, σύμφωνα με την παράγραφο 13.9 της παρούσας. 



                 

 31 

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

όσα θα ορίζονται ειδικότερα στη Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικής Προσφοράς και 

στα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν. 

13.4 Σε περίπτωση υποψήφιας Ένωσης Προσώπων, θα ορίζεται το ποσοστό 

συμμετοχής κάθε Μέλους αυτής στην Ένωση Προσώπων, το οποίο και δεν θα 

μεταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (εκτός από, τυχόν, 

επιτρεπόμενες και εγκρινόμενες περιπτώσεις μεταβολής στη σύνθεση των 

Υποψηφίων / Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 14.2 

κατωτέρω) και θα αποτελεί δεσμευτικά, σε περίπτωση ανακήρυξης του 

συγκεκριμένου Διαγωνιζομένου ως ΙΦΣ, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Μέλους 

του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΕΣ.  

13.5 Ο Υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει σωρευτικά τα ελάχιστα προσόντα 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και πιστοληπτικής ικανότητας που αναφέρονται 

ακολούθως: 

13.5.1 ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ Φόρων του Υποψηφίου κατά τις τρεις 

(3) τελευταίες χρήσεις να είναι θετικός, όπως θα αποδεικνύεται από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση 

Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Αποτελεσμάτων Προ 

Φόρων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης 

Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή,  

13.5.2 κάθε Υποψήφιος θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις να διαθέτει 

μέσο όρο Ιδίων Κεφαλαίων άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000 €) 

όπως θα αποδεικνύεται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο 

μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε 

Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό 

συμμετοχής του σε αυτή.  

13.5.3 Θα πρέπει να αποδεικνύει την πιστοληπτική του ικανότητα προσκομίζοντας την 

επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

σύμφωνα με το άρθρο 15.3.3 της παρούσας.  

13.6 Οι μελετητές που θα εκπονήσουν τις απαιτούμενες μελέτες για την υλοποίηση 

του αντικειμένου της Σύμπραξης, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 

13.6.1 Εφόσον πρόκειται περί Ελλήνων μελετητών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
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στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων / Εταιρειών Μελετών, που 

τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ Γ της 

οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και συγκεκριμένα να διαθέτουν τα κατωτέρω μελετητικά 

πτυχία, τα οποία και να προσκομίζουν: 

 Γ’ τάξης και άνω για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες 

Κτιριακών Έργων», 

 Γ’ τάξης και άνω για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες», 

 Γ’ τάξης και άνω για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και  

Ηλεκτρολογικές Μελέτες», 

 Γ’ τάξης και άνω για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», 

 Β’ τάξης και άνω για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες & 

Έρευνες», 

13.6.2 εφόσον οι μελετητές προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή 

κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή 

συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται αντίστοιχα μητρώα με 

αυτά της παραγράφου 13.6.1, να είναι εγγεγραμμένοι σε τάξη και κατηγορίες 

μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 13.6.1, 

13.6.3 εφόσον προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που 

έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες 

σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν τηρούνται μητρώα των προηγούμενων 

παραγράφων και είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά / εμπορικά μητρώα 

του κράτους εγκατάστασής τους, να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 

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

Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες 

κατηγορίες μελετών, ως εξής: 

 για την κατηγορία 6 «Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων», 

δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων, 

 για την κατηγορία 8 «Στατικές Μελέτες», δυναμικό τουλάχιστον 3 

μονάδων, 

 για την κατηγορία 9 «Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Μελέτες», 

δυναμικό τουλάχιστον 3 μονάδων, 
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 για την κατηγορία 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», δυναμικό 

τουλάχιστον 3 μονάδων,  

 για την κατηγορία 21 «Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες», δυναμικό 

τουλάχιστον 2 μονάδων, 

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

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

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

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

μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από κτήση του διπλώματος και έχει 

αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών (3) μονάδων. Σε περίπτωση 

διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι 

απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες.  

13.7 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, 

θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:  

13.7.1 Εφόσον πρόκειται για ελληνική εργοληπτική επιχείρηση, να είναι εγγεγραμμένη 

στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 

αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, 

13.7.2 προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος – μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 

Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή έχουν υπογράψει διμερείς ή συμφωνίες σύνδεσης με την 

Ε.Ε., στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, να είναι 

εγγεγραμμένη σε αυτούς, 

13.7.3 προκειμένου περί εργοληπτικής επιχείρησης προερχόμενης από κράτος – μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει τη 

Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, να είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του 

κράτους εγκατάστασής της και να έχει εκτελέσει παρόμοια με το παρόν, από 

ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα.  

13.7.4 θα πρέπει να πληρούνται ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας και, 

συγκεκριμένα, πρέπει η εργοληπτική επιχείρηση να έχει κατά τις τρεις (3) 

τελευταίες χρήσεις μέσο όρο κύκλου εργασιών, τουλάχιστον, τρία εκατομμύρια 

Ευρώ (3.000.000€). Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων εργοληπτικών 
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επιχειρήσεων τα ανωτέρω ελάχιστα επίπεδα μέσου όρου κύκλου εργασιών 

πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά στις δηλούμενες, σύμφωνα με την 

παράγραφο 15.1.1, εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν την 

κατασκευή του Έργου,  

13.7.5 η εργοληπτική επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης εργοληπτικών 

επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής οφείλει να έχει 

κατασκευάσει και περαιώσει μία τουλάχιστον Αθλητική Εγκατάσταση (πχ. 

κολυμβητήριο, γυμναστήριο), κατασκευαστικής αξίας τουλάχιστον τριακοσίων 

χιλιάδων Ευρώ (300.000 €) σε τιμές 1.01.2013,  

13.7.6 η ημερομηνία περαίωσης των ανωτέρω έργων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός 

της τελευταίας πενταετίας πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την 

αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.01.2013 θα 

εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.01.2013. 

Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία 

δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση, μόνον κατά το 

ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται επίσης 

και το αντικείμενο των εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου έργου. Σημειώνεται ότι δεν γίνεται δεκτή σύμβαση 

υπεργολαβίας με τον κύριο κατασκευαστή ή την κοινοπραξία που ανέλαβε 

την κατασκευή Αθλητικής Εγκατάστασης, εφόσον η σύμβαση 

υπεργολαβίας δεν αφορά στο σύνολο του ζητούμενου έργου σύμφωνα με 

την παράγραφο 13.7.5. 

Επίσης, σημειώνεται ότι ως κατασκευαστική αξία του έργου θεωρείται η 

αξία των συμβάσεων (μίας ή περισσοτέρων που αφορούν το αυτό έργο), 

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τις οποίες έχει ολοκληρωθεί το 

φυσικό αντικείμενο του έργου. 

13.8 Η επιχείρηση ή, σε περίπτωση ένωσης επιχειρήσεων, τουλάχιστον ένα από τα 

μέλη αυτής που θα αναλάβουν τη συντήρηση,  του Έργου θα πρέπει κατά την 

τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον παρόντα Διαγωνισμό είτε να έχουν υπογράψει είτε 
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να εκτελούν σύμβαση σε ισχύ είτε να έχουν περαιώσει μια σύμβαση ή ανανεούμενες 

συμβάσεις με διάρκεια τουλάχιστον ενός (1) έτους με το ακόλουθο αντικείμενο:  

τη συντήρηση Αθλητικής Εγκατάστασης, συνολικής αξίας τουλάχιστον 

πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €)   

Σε σχέση με τα στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν, σημειώνεται ότι σύμβαση 

πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο τη συντήρηση της Αθλητικής Εγκατάστασης από 

τον φορέα που την επικαλείται. Σε περίπτωση που η σύμβαση έχει αναληφθεί από 

σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται από την κάθε επικαλούμενη αυτήν επιχείρηση 

μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος συμμετοχής της σε αυτήν και αναφέρεται επίσης 

και το αντικείμενο των υπηρεσιών και συντήρησης, που παρείχε στο πλαίσιο της 

συγκεκριμένης σύμβασης και συντήρησης.  

13.9 Για την πλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις 

παραγράφους 13.5 μέχρι και 13.8 ανωτέρω, καθώς και σε σχέση με την πλήρωση 

των απαιτήσεων του άρθρου 18 κατωτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο αυτό, ο Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της 

χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων 

οικονομικών φορέων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 

του Π.Δ. 60/2007 (άρθρα 47 παρ. 2,3 και 48 παρ. 3,4 της Οδηγίας 2004/18 

αντίστοιχα), ανεξάρτητα από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν 

λόγω φορέων, εφόσον αποδεικνύει τη δέσμευση των φορέων αυτών να διαθέσουν 

τους χρηματοοικονομικούς ή τεχνικούς πόρους τους στον Υποψήφιο για την εκτέλεση 

της Σύμβασης Σύμπραξης καθ όλη τη διάρκεια αυτής. 

Άρθρο 14: Μεταβολές στη σύνθεση Υποψηφίων/ Διαγωνιζομένων 

14.1. Προκειμένου να αποφευχθούν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού 

σε έναν μόνο Υποψήφιο / Διαγωνιζόμενο είτε μεμονωμένα, είτε ως Μέλος Ένωσης 

Προσώπων, είτε ως συνεργαζόμενο μέρος, κατά την έννοια των διατάξεων των 

άρθρων 45 παρ. 2,3 και 46 παρ. 3,4 του Π.Δ. 60/2007.  

Επίσης, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπων που είναι συνδεδεμένες εταιρείες 

κατά την έννοια του άρθρου 42ε΄ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με περισσότερες 

εκδηλώσεις ενδιαφέροντος είτε ως Μέλη Υποψηφίου είτε ως συνεργαζόμενα μέρη με 

περισσότερους του ενός Υποψηφίους / Διαγωνιζομένους. Σε περίπτωση μη τήρησης 

των ανωτέρω, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Υποψήφιοι / 
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Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει ως Μέλος ή με τους οποίους 

συνεργάζεται το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι ως άνω συνδεδεμένες εταιρείες.  

14.2. Μεταβολή της σύνθεσης των Προεπιλεγέντων / Διαγωνιζομένων ή/και 

μεταβολή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της παραγράφου 13.9 της παρούσας, 

μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού και πριν 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, που θα προσδιορισθεί 

στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού, απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού τους, εκτός εάν 

η μεταβολή αυτή εγκριθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, κατόπιν σχετικής 

αίτησης του Προεπιλεγέντος / Διαγωνιζομένου. Ειδικότερα: 

14.2.1. Στην περίπτωση αυτή, ο Προεπιλεγείς / Διαγωνιζόμενος υποχρεούται να 

γνωστοποιήσει την πρόθεση μεταβολής του σχήματός του στην 

Αναθέτουσα Αρχή με τη Δεσμευτική του Προσφορά, συνυποβάλλοντας, 

ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία και έγγραφα, τα οποία είναι απαραίτητα, 

σύμφωνα με την παρούσα, για την επαναξιολόγησή του μετά τη 

μεταβολή.  

14.2.2. Αν με τη μεταβολή προστίθενται ή αντικαθίστανται Μέλη, θα πρέπει να 

συνυποβληθούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση την παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

14.2.3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα επαναξιολογήσει στην περίπτωση 

αυτή, εάν ο Προεπιλεγείς / Διαγωνιζόμενος εξακολουθεί να πληροί στο 

σύνολό του ή όχι τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής της παρούσας, 

ενώ, σε περίπτωση κατά την οποία υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν άνω 

των έξι (6) φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα επαναξιολογηθεί και 

κατά πόσον εξακολουθεί να κατέχει τα στοιχεία ικανότητας και εμπειρίας, 

με βάση τα οποία εκρίθη ως Προεπιλεγείς έναντι των μη προεπιλεγέντων 

Υποψηφίων. Σε περίπτωση κατά την οποία από τα ανωτέρω 

αποτελέσματα της επαναξιολόγησης προκύψει ότι ο Προεπιλεγείς / 

Διαγωνιζόμενος είτε δεν πληροί στο σύνολό του τα κριτήρια συμμετοχής 

και τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας είτε δεν εξακολουθεί 

να κατέχει τα κριτήρια ικανότητας και εμπειρίας, με βάση τα οποία εκρίθη 

ότι υπερτερούσε έναντι των λοιπών Υποψηφίων και προεπελέγη και ότι, 

συνεπώς, δεν θα είχε προεπιλεγεί, θα αποκλείεται από τη συνέχεια του 

Διαγωνισμού και ο Διαγωνισμός θα συνεχίζεται με τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των εναπομεινάντων Προεπιλεγέντων / Διαγωνιζομένων. 
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14.3. Η Αναθέτουσα Αρχή για λόγους διατήρησης του ανταγωνισμού δεν επιθυμεί 

τις συγχωνεύσεις Υποψηφίων / Προεπιλεγέντων / Διαγωνιζομένων. Τέτοιες 

συγχωνεύσεις θα οδηγούν στον αποκλεισμό αυτών των Υποψηφίων / 

Προεπιλεγέντων / Διαγωνιζομένων, εκτός εάν εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, 

η οποία κατά την απόλυτη κρίση της θα αποφασίσει εάν υφίσταται αντικειμενική 

αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της συγχώνευσης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή πάντως δύναται κατά την κρίση της να αποδέχεται ή να 

απορρίπτει εγγράφως την αιτούμενη συγχώνευση, τηρώντας τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

14. Άρθρο 15: Περιεχόμενο «Υποφακέλου Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής»  

15.1 Κάθε Υποψήφιος πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Α΄ τα ακόλουθα έγγραφα 

και δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο:  

15.1.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντεταγμένη σύμφωνα με το 

Παράρτημα 2 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 

υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από:  

1) τον Υποψήφιο (φυσικό πρόσωπο) ή το νόμιμο εκπρόσωπο του 

Υποψηφίου (νομικό πρόσωπο) ή  

2) σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, τους νόμιμους εκπροσώπους όλων 

των Μελών του Υποψηφίου ή τον οριζόμενο, με το κατωτέρω υπό 

15.1.3 στοιχείο (vi), έγγραφο, κοινό εκπρόσωπο της Ένωσης 

Προσώπων.  

Η ως άνω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδεύεται και από 

κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, καθώς και πίνακα, 

συνταγμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3 της 

παρούσας. 

Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζονται υποχρεωτικά, ρητά και 

με σαφήνεια, τόσο τα Μέλη του Υποψηφίου όσο και τα πρόσωπα, είτε 

φυσικά είτε νομικά, τα οποία θα αναλάβουν τη μελέτη, κατασκευή, 

συντήρηση,  των εγκαταστάσεων του Έργου.  

15.1.2 Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου νομικού προσώπου: 
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15.1.2.1 Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής 

Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την 

αρμόδια, κατά περίπτωση, διοικητική ή δικαστική αρχή ή τα 

αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε 

περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

15.1.2.2 Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, 

σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ 

διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε. ή την απόφαση διορισμού 

του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ι.Κ.Ε., ή τα 

αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε 

περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

15.1.2.3 Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε., 

ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή 

Ε.Ε., με το οποίο:  

i. εγκρίνει την υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

ii. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα 

σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του 

Διαγωνισμού,  

iii. δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

iv. δεσμεύεται για τη σύσταση της ΑΕΕΣ, σε περίπτωση που 

ανακηρυχθεί ΙΦΣ, 

v. ορίζει τον εκπρόσωπο για το Διαγωνισμό (ο Εκπρόσωπος 

Υποψηφίου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον 

Υποψήφιο όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού, καθώς και να 

προβαίνει σε όλες εν γένει τις διαδικαστικές πράξεις και λοιπές 

ενέργειες που αναφέρονται σχετικά στην παρούσα, 

vi. ορίζει συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητο (ο οποίος 

δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ως άνω εκπρόσωπο), με 
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πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ κ.λ.π.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παράγραφο 15.10 της παρούσας, προκειμένου να δύναται η 

Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε επαφή με τον Υποψήφιο. 

Επί Υποψηφίου αλλοδαπού νομικού προσώπου, προσκομίζεται 

απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό 

οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, υπό 

15.1.2 στοιχεία (i) έως (vi). 

15.1.3 Σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος του Υποψηφίου προσκομίζει: 

15.1.3.1 Το σε ισχύ κωδικοποιημένο καταστατικό (σε περίπτωση ελληνικής 

Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ε.Ε. ή Ο.Ε.), το οποίο θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων του καταστατικού από την 

αρμόδια, κατά περίπτωση, διοικητική ή δικαστική αρχή, ή τα 

αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε 

περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

15.1.3.2 Το ΦΕΚ συγκρότησης σε σώμα του σε ισχύ διοικητικού συμβουλίου, 

σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή το ΦΕΚ διορισμού του σε ισχύ 

διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ε.Π.Ε., ή την απόφαση διορισμού 

του σε ισχύ διαχειριστή, σε περίπτωση ελληνικής Ι.Κ.Ε. ή τα 

αντίστοιχα, κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασης, έγγραφα (σε 

περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου). 

15.1.3.3 Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση Α.Ε., 

ή απόφαση των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή Ο.Ε. ή 

Ε.Ε., για κάθε, με το οποίο:  

i. εγκρίνεται η υποβολή φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως 

Μέλους του Υποψηφίου στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

ii. ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής στον Υποψήφιο και γίνονται 

αποδεκτά τα ποσοστά συμμετοχής των λοιπών Μελών του 

Υποψηφίου,  

iii. αποδέχεται όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις για κάθε θέμα 

σχετικό με την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Α΄ Φάση του 
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Διαγωνισμού, από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα 

λοιπά Μέλη του Υποψηφίου,  

iv. δηλώνεται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

δεσμευόμενο από κοινού, αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τα 

λοιπά Μέλη του Υποψηφίου, 

v. δηλώνεται ότι δεσμεύεται να συστήσει από κοινού με τα λοιπά 

Μέλη του Υποψηφίου, σε περίπτωση ανακήρυξής του τελευταίου 

ως ΙΦΣ, την ΑΕΕΣ, καθώς και ότι τα ποσοστά έκαστου ιδρυτικού 

μετόχου της ΑΕΕΣ θα είναι τα αυτά με τα δηλούμενα ποσοστά 

συμμετοχής του ως Μέλους του Υποψηφίου, 

vi. ορίζεται κοινός για όλα τα Μέλη εκπρόσωπος του Υποψηφίου (ο 

Εκπρόσωπος Υποψηφίου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά 

για τον Υποψήφιο (Ένωση Προσώπων) όλα τα έγγραφα του 

Διαγωνισμού, καθώς και να προβαίνει σε όλες εν γένει τις 

διαδικαστικές πράξεις και τις λοιπές ενέργειες που αναφέρονται 

σχετικά στην παρούσα Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

vii. ορίζεται συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ως Αντίκλητος του 

Υποψηφίου (ο οποίος δύναται να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον 

ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο), με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, 

κ.λ.π.), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 15.10 της 

παρούσας προκειμένου να μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να έλθει σε 

επαφή με τον Υποψήφιο.  

Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων, Μελών του Υποψηφίου, 

προσκομίζεται απόφαση του κατά το νόμο ή το καταστατικό του 

διοικούντος αυτό οργάνου, που περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται 

ανωτέρω, υπό 15.1.3 στοιχεία (i) έως (vii). 

Σε περίπτωση που η υποψήφια Ένωση Προσώπων έχει περιβληθεί τον 

τύπο της κοινοπραξίας ή άλλο νομικό τύπο ή μορφή, το σχετικό 

έγγραφο σύστασης της κοινοπραξίας ή τα έγγραφα που αποδεικνύουν 

ότι περιεβλήθη άλλο νομικό τύπο ή μορφή. 
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15.1.4 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 

1) Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι μεμονωμένο φυσικό πρόσωπο, 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που 

απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.2.3. στοιχεία (i) έως 

(vi), 

2) Στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο είναι Μέλος του Υποψηφίου, 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που 

απαιτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 15.1.3.3  στοιχεία (i) έως 

(vii). 

15.1.5 Κάθε Υποψήφιος ή, σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος του 

Υποψηφίου, θα πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση που έχει συνταχθεί 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου και σε περίπτωση 

αλλοδαπού δικαίου που δεν προβλέπει την έκδοση ένορκης βεβαίωσης, 

δήλωση επί εγγράφου ανάλογης αποδεικτικής ισχύος και με αντίστοιχο 

περιεχόμενο, το οποίο έχει συνταχθεί ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συμβολαιογράφου, με την οποία θα βεβαιώνει ότι: 

15.1.5.1. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του οριστική καταδικαστική απόφαση 

για έναν ή περισσότερους από τους λόγους υποχρεωτικού αποκλεισμού του 

άρθρου 43 παρ. 1 Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 Οδηγίας 2004/18) που 

απαριθμούνται κατωτέρω: 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1),  

ii. δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και το άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),  

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77, Οδηγία που 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L της 28.12.2001, σελ. 76).  

15.1.5.2. δεν τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση εργασιών, 

αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του 

15.1.5.3. δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 

εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους εγκατάστασής του 

15.1.5.4. δεν έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ 

δεδικασμένου, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους όπου 

εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική του διαγωγή 

15.1.5.5. δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 

15.1.5.6. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στην 

καταβολή των εισφορών κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης 

υπέρ των εργαζομένων του (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης 

15.1.5.7. έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την 

πληρωμή φόρων και τελών (φορολογική ενημερότητα), σύμφωνα με την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ή και τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασης. 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ένορκη βεβαίωση ή η δήλωση επί εγγράφου 

ανάλογης αποδεικτικής ισχύος στην περίπτωση αλλοδαπού δικαίου θα υποβάλλεται: 

α)  προκειμένου περί Ο.Ε. ή Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές, β) 

προκειμένου περί Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. από τους διαχειριστές και γ) προκειμένου περί Α.Ε. 

από τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως προς το σημείο 15.1.5.1, 

όσον αφορά τους ιδίους ατομικά και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α.Ε. ως 
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προς τα σημεία 15.1.5.2. έως 15.1.5.7, όσον αφορά την Α.Ε. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση νομικού προσώπου η ένορκη βεβαίωση υποβάλλεται από τους κατά 

περίπτωση νομίμους εκπροσώπους του. 

15.2 Ο Διαγωνισμός διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

30/14.2.2005), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του νόμου αυτού, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιτρέπεται μόνο σε 

Υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 

αυτού. Για την παραδεκτή συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι Υποψήφιοι οφείλουν 

να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις 

Επισημαίνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξωχώριων 

εταιρειών της παραγράφου 4.α΄ του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005.  

Επίσης, επισημαίνεται ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι ανώνυμες εταιρείες 

που είναι εισηγμένες σε στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και υποβάλλουν 

περί τούτου σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους. 

Συγκεκριμένα προσκομίζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

15.2.1 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα 

στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 

(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 

της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 

την ημερομηνία υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

15.2.2 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφ’ όσον έχουν κατά το δίκαιο του κράτους 

εγκατάστασής τους υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, 

προσκομίζουν:  

15.2.2.1 πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές,  

15.2.2.2 αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του 

κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας, με ημερομηνία το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  

15.2.2.3 κάθε άλλο στοιχείο, αναφορικά με γεγονός που έχει συντελεστεί τις 

τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
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υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το οποίο να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 

μετοχών.  

15.2.3 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 

μετοχών τους κατά το δίκαιο του κράτους εγκατάστασής τους, προσκομίζουν:  

15.2.3.1 βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 

αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά 

προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου ή του Μέλους 

αυτού,  

15.2.3.2 έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 

τουλάχιστον ποσοστό 1% των μετοχών,  

15.2.3.3 αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση 

μετόχων (που κατέχουν ποσοστό, τουλάχιστον, 1%), σύμφωνα με 

την τελευταία γενική συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί 

στην εταιρεία,  

15.2.3.4 αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η επιχείρηση 

αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δεν μπορεί να κρίνει την 

επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όμως αποδείξει τη δυνατότητα 

απόκτησης ή σύνταξης της κατάστασης αυτής, τότε ο Υποψήφιος 

αποκλείεται.  

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία το βιβλίο μετόχων τηρείται σε 

ηλεκτρονική μορφή, τότε θα πρέπει να προσκομισθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του 

Εκπροσώπου του Υποψηφίου ή του Εκπροσώπου του Μέλους του Υποψηφίου και να 

υποβληθεί τούτο σε έντυπη μορφή, η οποία θα φέρει ημερομηνία και θα 

υπογράφεται από το αρμόδιο πρόσωπο του Υποψηφίου ή του Μέλους του 

Υποψηφίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την τήρησή του, το οποίο και θα 

βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων του. 

15.3 Προς απόδειξη των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής επάρκειας και 

πιστοληπτικής ικανότητας της παραγράφου 13.5 της παρούσας, ο Υποψήφιος και, σε 

περίπτωση Ένωσης Προσώπων, κάθε Μέλος της, θα υποβάλει:  

15.3.1 τις Οικονομικές Καταστάσεις Τριών Τελευταίων Χρήσεων,  
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15.3.2 πίνακα με τα οικονομικά στοιχεία του Υποψηφίου για τις Τρεις Τελευταίες Χρήσεις 

συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της παρούσας, 

15.3.3 επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 

συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 5 της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, με την οποία να δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ότι το 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει λάβει γνώση της παρούσας Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση του Διαγωνισμού) και ότι ενδιαφέρεται να 

εξετάσει αίτημα χρηματοδότησης του Έργου, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με 

άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που ο υπέρ ου Υποψήφιος 

επιλεγεί ως ΙΦΣ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση Ένωσης Προσώπων αρκεί μία 

επιστολή χρηματοδοτικής υποστήριξης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 

συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 5  για την Ένωση Προσώπων. Και,  

15.4 Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 της παρούσας, που θα 

υπογράφεται από τον Εκπρόσωπο Υποψηφίου, ή τον κοινό Εκπρόσωπο Υποψηφίου, 

με την οποία θα βεβαιώνει ότι θα χρηματοδοτήσει το Έργο, με δανειακά ή/και ίδια 

κεφάλαια. 

15.5 Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να εκπονήσει τις απαιτούμενες 

για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμπραξης μελέτες για την και αναφορικά με 

τους μελετητές που θα εκπονήσουν αυτές, θα πρέπει να προσκομισθούν πρόσθετα 

έγγραφα και δικαιολογητικά. Ειδικότερα: 

15.5.1 Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.1 της παρούσας θα πρέπει να προσκομίσουν 

αντίγραφο του μελετητικού τους πτυχίου που πιστοποιεί την εγγραφή του στα 

Μητρώα Μελετητών / Μελετητικών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

15.5.2 Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.2 που προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. 

ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ του Π.Ο.Ε ή έχουν υπογράψει 

διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία τηρούνται 

αντίστοιχα μητρώα με αυτά της παραγράφου 13.6.1, θα πρέπει να προσκομίσουν 

τα σχετικά πιστοποιητικά εγγραφής και  

15.5.3 Οι μελετητές της παραγράφου 13.6.3 που προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. 

ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτη που έχουν κυρώσει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή έχουν 

υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., στα οποία δεν 

τηρούνται μητρώα των προηγούμενων παραγράφων, θα πρέπει να προσκομίσουν 

πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους 
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εγκατάστασής τους, ή εφ’ όσον δεν εκδίδεται, ένορκη βεβαίωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την 

αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο και εάν 

στο συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης βεβαίωσης, 

Υπεύθυνη Δήλωση. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, βιογραφικά σημειώματα του 

προσωπικού τους, από τα οποία θα προκύπτει η κατοχή της ζητούμενης 

εμπειρίας. 

15.6 Προς απόδειξη της ικανότητας του Υποψηφίου να κατασκευάσει το 

αντικείμενο του Έργου και αναφορικά με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που θα 

αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, θα πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

15.6.1 δικαιολογητικά εγγραφής σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

15.6.1.1 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.1, πιστοποιητικό 

εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται 

στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων και αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΧ Α της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,  

15.6.1.2 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.2, πιστοποιητικό 

εγγραφής στους επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Α της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, του κράτους – 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει 

υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. ή διμερή συμφωνία ή συμφωνία 

σύνδεσης με την Ε.Ε., επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή.  

15.6.1.3 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου 13.7.3, βεβαίωση εγγραφής 

σε επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής της, ή, 

εφ’ όσον δεν εκδίδεται τέτοια, ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου που να βεβαιώνει την αδυναμία 

έκδοσης της βεβαίωσης και την εγγραφή της στο μητρώο και, εάν στο 

συγκεκριμένο αυτό κράτος δεν προβλέπεται η έκδοση ένορκης 

βεβαίωσης, Υπεύθυνη Δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής ένορκης 

βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης, θα δηλώνονται και τα, παρόμοια με το 

παρόν, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, έργα, τα οποία έχει εκτελέσει. 

Σε περίπτωση δημοσίου έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα 

συνοδεύεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
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αρμόδια αρχή του εργοδότη – δημοσίου φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται 

το είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη 

και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης 

των σχετικών εργασιών. Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω 

Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, είτε από τη 

σύμβαση ή τις συμβάσεις κατασκευής, είτε από βεβαίωση του ιδιώτη 

εργοδότη, στην οποία σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται το είδος του 

έργου, η κατασκευαστική αξία αυτού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και 

προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος περαίωσης 

των σχετικών εργασιών. Εφ’ όσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 

αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά σε περίπτωση δημοσίου έργου ή τις συμβάσεις κατασκευής 

και τις βεβαιώσεις των ιδιωτών - εργοδοτών, σε περίπτωση ιδιωτικών 

έργων, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία 

θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η 

έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, 

καθώς και ο χρόνος περαίωσης των σχετικών εργασιών.  

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 

πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του 

φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

15.6.2 Προς απόδειξη του κριτηρίου της παραγράφου 13.7.4, κάθε εργοληπτική 

επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει: 

15.6.2.1 τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων, καθώς και 

πίνακα οικονομικών στοιχείων εργοληπτικής επιχείρησης για τις Τρεις 

Τελευταίες Χρήσεις συνταγμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 7, και  

15.6.2.2 Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων 

που περιελήφθησαν στον πίνακα του Παραρτήματος 7. 

15.6.3 Προς απόδειξη της εμπειρίας της παραγράφου 13.7.5, κάθε εργοληπτική 

επιχείρηση και, σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων, τουλάχιστον, μία 

από αυτές, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 8, 
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δηλώνοντας ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Στην Υπεύθυνη Δήλωση 

θα αναγράφεται το είδος του έργου και η περιγραφή των Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων, η συνολική κατασκευαστική αξία του έργου, το ποσοστό 

συμμετοχής της εργοληπτικής εταιρείας στο δηλούμενο έργο, η αναλογούσα 

κατασκευαστική αξία του έργου με βάση το ποσοστό συμμετοχής της 

εργοληπτικής εταιρείας στο έργο, ο τόπος και χρόνος εκτέλεσης και 

περαίωσής του και ο εργοδότης - δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας. Σε περίπτωση 

δημοσίου έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από 

πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του 

εργοδότη – δημοσίου φορέα, στο οποίο θα αναφέρεται το είδος του έργου, η 

συνολική κατασκευαστική αξία του έργου και θα πιστοποιείται η έντεχνη, 

επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, ο χρόνος 

περαίωσης των σχετικών εργασιών.  

Σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται, 

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

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

είδος του έργου, η κατασκευαστική αξία του έργου, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται ανωτέρω, και θα πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και 

προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, ο χρόνος περαίωσης των σχετικών 

εργασιών.  

Εφ’ όσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αδυνατούν να προσκομίσουν, σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά σε περίπτωση δημοσίου έργου ή τις 

συμβάσεις κατασκευής και τις βεβαιώσεις των ιδιωτών - εργοδοτών, σε 

περίπτωση ιδιωτικών έργων, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, 

στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων και, επίσης, θα βεβαιώνεται η έντεχνη, 

επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα αποπεράτωση του έργου, καθώς και ο χρόνος 

περαίωσης των σχετικών εργασιών.  

Σημειώνεται ότι έργο που έχει αναληφθεί από σύμπραξη ή κοινοπραξία δηλώνεται 

από την κάθε επικαλούμενη αυτό επιχείρηση μόνον κατά το ποσοστό ή το μέρος 

συμμετοχής της σε αυτό, ενώ θα αναφέρεται επίσης και το αντικείμενο των 

εργασιών που εκτέλεσε στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.  

15.7 Προς απόδειξη της ικανότητας παροχής υπηρεσιών συντήρησης, και 

αναφορικά με κάθε μια από τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν τα παραπάνω, θα 
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πρέπει προς απόδειξη της εμπειρίας που αναφέρεται στην παράγραφο 13.8 να 

υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα 9, δηλώνοντας ότι διαθέτει 

την απαιτούμενη εμπειρία. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα αναγράφεται το είδος του 

έργου, το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας στον ανάδοχο της σύμβασης, η 

συνολικής αξία της σύμβασης, ο αναλογούν προϋπολογισμός της σύμβασης με βάση 

την ποσοστιαία συμμετοχή, ο εργοδότης - δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, η 

ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, το 

αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας στην επικαλούμενη σύμβαση και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του εργοδότη.   

Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από: 

1) νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης/εων συντήρησης, που 

αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, άλλως αποσπάσματα αυτών, από τα 

οποία, όμως, θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα ανωτέρω 

στοιχεία, και εφ’ όσον ούτε τούτο είναι δυνατό, Υπεύθυνη Δήλωση της 

επιχείρησης από την οποία θα προκύπτουν τα απαιτούμενα σύμφωνα με τα 

ανωτέρω στοιχεία, και στην οποία θα παρατίθενται οι λόγοι, για τους οποίους 

δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της σύμβασης/εων και των αποσπασμάτων 

της/τους.  

Ή 

2) βεβαίωση/πιστοποιητικό, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια 

αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα, σε περίπτωση δημόσιου έργου ή 

βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, σε περίπτωση ιδιωτικού έργου, στα οποία θα 

αναφέρεται το είδος του έργου και η αξία του έργου, το αντικείμενο της 

σύμβασης/εων συντήρησης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, και θα 

πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα παροχή των 

υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής αυτών. Εφ’ όσον είναι αδύνατη η 

προσκόμιση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, του απαιτούμενου πιστοποιητικού του 

εργοδότη - δημόσιου φορέα, ή της απαιτούμενης βεβαίωσης του ιδιώτη 

εργοδότη, θα αρκεί η υποβολή πρόσθετης Υπεύθυνης Δήλωσης, στην οποία 

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

ανωτέρω εγγράφων και επίσης θα βεβαιώνεται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη 

και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών, καθώς και η διάρκεια παροχής 

αυτών.   
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15.8 Εφ’ όσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 13.9 τότε στον Υποφάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά 

για κάθε φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική  ή επαγγελματική /  τεχνική 

ικανότητα στον Υποψήφιο: 

15.8.1 Τα στοιχεία της πλήρους νομιμοποίησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

παραγράφους 15.1.2.1, 15.1.2.2, 15.1.3.1 και 15.1.3.2 ανωτέρω, 

15.8.2 την ένορκη βεβαίωση της παραγράφου 15.1.5, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παράγραφο αυτή. 

15.8.3 Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή του αρμοδίου καταστατικού οργάνου 

διοίκησής του, με την οποία:  

1) θα εγκρίνεται η συνεργασία με τον Υποψήφιο και η παροχή προς τον 

Υποψήφιο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του Υποψηφίου 

για την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης. Η σχετική αναφορά θα 

πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στους 

συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για το Έργο και τον 

τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση του 

Έργου, 

2) θα δεσμεύεται ρητά να διαθέσει στον Υποψήφιο τους συγκεκριμένους 

πόρους κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, 

3) θα δηλώνεται το πρόσωπο που θα έχει την εξουσία να υπογράφει 

δεσμευτικά για τον οικονομικό φορέα όλα τα έγγραφα που απαιτούνται 

για το Διαγωνισμό, περιλαμβανομένων και των εγγράφων που 

αποδεικνύουν τη δέσμευση του οικονομικού φορέα έναντι του 

Υποψηφίου. 

4) θα δεσμεύεται, σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος «…» αναδειχθεί 

Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου «….», να 

συνεργαστεί αποκλειστικά μαζί του, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Προκήρυξης,  

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα υποβάλει 

σχετική Υπεύθυνη Δήλωση με το ανωτέρω περιεχόμενο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 15.1.4 (1) και (2). 
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15.8.4 σε περίπτωση που ο Υποψήφιος δηλώνει ότι στηρίζεται και κάνει χρήση της 

ικανότητας άλλων οικονομικών φορέων για την πλήρωση των απαιτήσεων της 

παραγράφου 13.5, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.3 για τον 

οικονομικό φορέα που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή επαγγελματική/τεχνική 

ικανότητα στον Υποψήφιο,  

15.8.5 σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική  ή 

επαγγελματική /  τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι μελετητής (φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο), τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.5, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις διατάξεις αυτές,  

15.8.6 σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική  ή 

επαγγελματική /  τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι εργοληπτική επιχείρηση, 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.6, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, και 

15.8.7 σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας που διαθέτει την χρηματοοικονομική ή 

επαγγελματική/τεχνική ικανότητα στον Υποψήφιο είναι επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη συντήρηση, Αθλητικών Εγκαταστάσεων, τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 15.7, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

15.9 Κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο θα 

ενεργεί ως εκπρόσωπός του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ανάθεση της 

Σύμβασης Σύμπραξης (Εκπρόσωπος Υποψηφίου), και δύναται να ορίσει και 

αναπληρωτή Εκπρόσωπο Υποψηφίου. Ο Εκπρόσωπος Υποψηφίου και ο αναπληρωτής 

του θα ενεργούν ως κύριοι (ή επικεφαλής) εκπρόσωποι σε όλες τις συζητήσεις και 

διαβουλεύσεις με την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και θα 

δύνανται, μετά από την παροχή σχετικής νόμιμης εξουσιοδότησης, κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην παρούσα, να υπογράφουν ή/και μονογράφουν τα 

έγγραφα και στοιχεία που απαιτείται να υποβληθούν με βάση την παρούσα. Ο 

Υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση κατοικίας των παραπάνω προσώπων, 

τον τρόπο επικοινωνίας τους με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία 

αυτών (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός φαξ, κ.λ.π.). Οι 

προβλεπόμενες προσφυγές μπορούν να υπογραφούν και ασκηθούν αποκλειστικά δια 

του Εκπροσώπου Υποψηφίου ή του αναπληρωτή του. 

15.10 Επίσης, κάθε Υποψήφιος υποχρεούται να διορίσει έναν Αντίκλητο, 

παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό 
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τηλεφώνου και αριθμό fax, κ.λπ.). Ο Αντίκλητος πρέπει να εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και να έρχεται σε επικοινωνία με την 

Αναθέτουσα Αρχή, σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Ο ως άνω διορισμός 

Αντικλήτου θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής του διορισθέντος 

ως Αντικλήτου. Το πρόσωπο του Αντικλήτου μπορεί να είναι και το ίδιο με το 

πρόσωπο του Εκπροσώπου Υποψηφίου ή του αναπληρωτή του. 

Τα πρόσωπα των ανωτέρω παραγράφων 15.9 και 15.10 θα πρέπει να δύνανται να 

συνεννοούνται στην ελληνική γλώσσα. 

15.11 Αναφορικά με την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται τα ελάχιστα 

προσόντα χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοληπτικής και τεχνικής ικανότητας, 

σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των 

Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, 

όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών 

φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις 

και πιστοποιητικά.  

 

Άρθρο 16: Λόγοι Αποκλεισμού – Έλεγχος στοιχείων προσωπικής 

κατάστασης 

16.1. Κάθε Υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία εάν δεν πληροί τις απαιτήσεις 

του άρθρου 13 της παρούσας ή/ και δεν προσκομίζει τα επί ποινή αποκλεισμού 

απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 15. Επίσης αποκλείεται από τη διαδικασία ο 

Υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τις 

επιμέρους διατάξεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που 

αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο 16.4.  

16.2. Διευκρινίζεται ότι εάν αναφορικά με οποιονδήποτε από τους οικονομικούς 

φορείς, για τους οποίους αναφέρεται σχετικά στις παραγράφους 13.9 και 15.8, είτε 

δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεσμεύσεις και λοιπά στοιχεία, 

είτε από τα δικαιολογητικά αυτά προκύπτει ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος 

αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 16.1, τότε ο Υποψήφιος δεν αποκλείεται 

άνευ ετέρου από το Διαγωνισμό, αλλά δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν 

προσμετρώνται κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των στοιχείων του φακέλου 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος τα στοιχεία του οικονομικού αυτού φορέα που 

προσκομίσθηκαν και στα οποία στηρίζεται ο Υποψήφιος. 

16.3. Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, ο Διαγωνιζόμενος με τον 

οποίο η Αναθέτουσα Αρχή θα συμβληθεί,, θα κληθεί να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης Υποψηφίου σύμφωνα με τα ειδικότερα 

ορισθησόμενα στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 

16.4. Επίσης ο Διαγωνιζόμενος με τον οποίο η Αναθέτουσα Αρχή πρόκειται να 

υπογράψει τη Σύμβαση Σύμπραξης θα αποκλείεται και θα καλείται ο επόμενος σε 

κατάταξη Διαγωνιζόμενος, σύμφωνα με τα ειδικότερα ορισθησόμενα στη Β΄ Φάση 

του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που από τον έλεγχο των προσκομιζόμενων 

δικαιολογητικών προκύψει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του (αν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε οποιοδήποτε από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί Ένωσης Προσώπων) λόγος αποκλεισμού εκ των προβλεπομένων στο 

άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 2 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 

και, συγκεκριμένα, ένας από τους παρακάτω λόγους: 

16.4.1. Τελεί υπό πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους 

εγκατάστασής του, ή έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία εξυγίανσης 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση 

εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής του.  

16.4.2. Έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 

του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ). 

16.4.3. Έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου σύμφωνα με 

τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά στην 

επαγγελματική του διαγωγή.  
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16.4.4. Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο που ενδέχεται να διαθέτει η Αναθέτουσα 

Αρχή.  

16.4.5. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του 

κράτους εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.  

16.4.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των 

φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους 

εγκατάστασής του ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.  

16.4.7. Έχει υποβάλει σοβαρή ψευδή δήλωση κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται με βάση την παρούσα ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές.  

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 16.4.2, 16.4.3, 16.4.4 και 16.4.7 και εφόσον 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποκλεισμός επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα 

έχει υποπέσει μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου, από τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 15.1.5 της παρούσας.  

16.5. Σε περίπτωση που στο κράτος εγκατάστασης, περιλαμβανομένου και του 

ελληνικού κράτους, δεν εκδίδεται οποιοδήποτε από τα παραπάνω πιστοποιητικά και 

έγγραφα αναφορικά με την προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου ή τα εκδιδόμενα 

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 16.4, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά θα αντικαθίστανται ή θα συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση του 

Υποψηφίου (ή του μέλους, στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση 

Ένωσης Προσώπων), η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου του οικείου κράτους εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις 

χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο. Στην 

περίπτωση, που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος 

εγκατάστασης, τα δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους εγκατάστασης. Σε οποιεσδήποτε από τις 

παραπάνω βεβαιώσεις ή δηλώσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται, πέραν του 

ότι ο Υποψήφιος ή το μέλος του δεν τελεί στην κατάσταση ή διαδικασία, την οποία 

και θα πιστοποιούσε το μη εκδιδόμενο έγγραφο ή πιστοποιητικό, και η αδυναμία 

έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από τις αρχές του κράτους εγκατάστασής 
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του. 

16.6. Υπενθυμίζεται ότι στον  παρόντα Διαγωνισμό ισχύουν και εφαρμόζονται α) οι 

διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και 

του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) «περί των 

Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» και την απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/05 

(ΦΕΚ Β΄1590)] και β) τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α΄/2013) «Κώδικας 

νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 

Α΄/90/2013). Τα δικαιολογητικά που θα κληθεί να προσκομίσει ο Διαγωνιζόμενος που 

θα επιλεγεί ως Προσωρινός Ανάδοχος-ΙΦΣ προ της υπογραφής της Σύμβασης 

Σύμπραξης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα διευκρινισθούν στα τεύχη της Β’ 

Φάσης του Διαγωνισμού.  

Άρθρο 17: Κριτήρια Προεπιλογής 

Οι Υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν με βάση τα υποκριτήρια και τη βαθμολογία των 

πινάκων που ακολουθούν. Η βαθμολογία αυτή είναι προκαθορισμένη, δηλαδή δεν 

υφίσταται περίπτωση ενδιάμεσης βαθμολογίας. Η τελική βαθμολογία του κάθε 

Υποψηφίου ισούται με το άθροισμα των βαθμών που λαμβάνει σε κάθε επιμέρους 

υποκριτήριο. 

17.1 Οικονομική και Χρηματοοικονομική Ευρωστία (Μέγιστη βαθμολογία: 

50 βαθμοί) 

17.1.1 Ίδια κεφάλαια (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 30 βαθμοί) 

Α1 

Μέσος όρος τριετίας Ιδίων Κεφαλαίων Υποψηφίου Βαθμοί 

1.000.000 €< Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου ≤ 2.000.000 € 15 

Ίδια Κεφάλαια Υποψηφίου > 2.000.000 € 30 

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Α1 θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των 

Ιδίων Κεφαλαίων του Υποψηφίου κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις με βάση τις 

Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Χρήσεων. Σε περίπτωση Ένωσης 

Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των Ιδίων Κεφαλαίων κατά τις τρεις 



                 

 56 

τελευταίες χρήσεις κάθε Μέλους της Ένωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης 

το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή. 

17.1.2 Αθροιστικός μέσος όρος του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες 

χρήσεις των εργοληπτικών εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν 

την κατασκευή του Έργου (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 20 βαθμοί) 

 

Α2 

Αθροιστικός Μέσος Όρος Κύκλου εργασιών των εργοληπτικών 

εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την κατασκευή 

του Έργου 

Βαθμοί 

3.000.000 ≤ Αθροιστικός Μ.Ο. Κύκλου εργασιών εργοληπτικών 

εταιρειών ≤ 5.000.000 € 
10 

Αθροιστικός Μ.Ο. Κύκλου εργασιών εργοληπτικών εταιρειών > 

5.000.000 € 

20 

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου, Α.2, θα υπολογισθεί ο μέσος όρος 

(Μ.Ο) του κύκλου εργασιών κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, με 

βάση τις απλές (εταιρικές) οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων. 

Σε περίπτωση που την κατασκευή του Έργου αναλάβουν περισσότερες της μίας 

εργοληπτικές επιχειρήσεις, ο ανωτέρω μέσος όρος υπολογίζεται αθροιστικά για τις 

εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις. 

 

17.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (Μέγιστη Βαθμολογία: 50 

βαθμοί) 

 

17.2.1 Εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν 

την κατασκευή του Έργου, σε κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων, κατά 

την τελευταία πενταετία (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί) 

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία των εργοληπτικών 

εταιρειών κατά την τελευταία πενταετία σε κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων, 

με βάση τη συνολική κατασκευαστική αξία του(ων) επικαλούμενου(ων) έργου(ων). 
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Β1 

Εμπειρία Εργασιών των εργοληπτικών εταιρειών που έχουν 

δηλωθεί ότι θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου σε 

κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 

Βαθμοί 

300.000 € ≤ συνολική κατασκευαστική αξία έργων ≤ 

1.000.000 €   
5 

1.000.000 € ‹ συνολική κατασκευαστική αξία έργων ≤ 

3.000.000 €   
7.5 

Συνολική κατασκευαστική αξία έργων > 3.000.000 €  10  

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.1, ισχύουν τα εξής: 

i. Η ημερομηνία περαίωσης των συμβάσεων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός 

της τελευταίας πενταετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής 

του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρόντα Διαγωνισμό, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την 

αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.01.2013 θα 

εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.01.2013. 

ii. Σε περίπτωση σύναψης ή/και υλοποίησης του έργου από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία 

της κατασκευής ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του Υποψηφίου ή 

του Μέλους του στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία.  

iii. Για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου υποκριτηρίου, θα λαμβάνεται υπ’ 

όψιν το άθροισμα των συμβάσεων που θα επικαλεστεί ο Υποψήφιος. 

 

17.2.2 Εμπειρία των εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν τη συντήρηση,  

του Έργου κατά την τελευταία τριετία, σε συμβάσεις ή μια σειρά 

ανανεωμένων συμβάσεων στον τομέα της συντήρησης Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 20 βαθμοί) 

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία των εταιρειών που 

έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν τη συντήρηση,  του Έργου κατά την τελευταία 

τριετία σε συμβάσεις στον τομέα συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων, με βάση 

τη συνολική δυναμικότητα των επικαλούμενων συμβάσεων. 
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Β2 

Εμπειρία των εταιρειών που έχουν δηλωθεί ότι θα 

αναλάβουν τη συντήρηση,  του Έργου σε συμβάσεις 

συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Βαθμοί 

50.000 € ≤ συνολική αξία συντήρησης έργων ≤ 

150.000 € 
10 

150.000 € ≤ συνολική αξία συντήρησης έργων ≤ 

300.000 € 
15 

 συνολική αξία συντήρησης έργων > 300.000 € 20  

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.2, ισχύουν τα εξής: 

i. Γίνεται δεκτή και αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση, εφ’ όσον έχει ως 

κύριο αντικείμενο τη συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων.  

ii. Θα λαμβάνεται υπόψη και θα αξιολογείται κάθε επικαλούμενη σύμβαση η 

οποία είτε έχει υπογραφεί είτε εκτελείται και βρίσκεται σε ισχύ είτε έχει 

περαιωθεί εντός της τελευταίας τριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία της 

υποβολής του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρόντα Διαγωνισμό. 

iii. Σε περίπτωση σύναψης ή/και υλοποίησης της σύμβασης από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία 

της δυναμικότητας ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του 

Υποψηφίου ή του Μέλους του στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία.  

iv. Για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου υποκριτηρίου, θα λαμβάνεται υπ’ 

όψιν το άθροισμα των συμβάσεων που θα επικαλεστεί ο Υποψήφιος.  

 

17.2.3. Εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν 

την κατασκευή του Έργου, κατά την τελευταία πενταετία στον τομέα της κατασκευής 

Κολυμβητήριων.  (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί) 

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία των εργοληπτικών 

εταιρειών κατά την τελευταία πενταετία σε κατασκευή Κολυμβητηρίων, με βάση τη 

συνολική κατασκευαστική αξία του(ων) επικαλούμενου(ων) έργου(ων). 
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Β3 

Εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι 

θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, στον τομέα της 

κατασκευής Κολυμβητήριων 

 

Βαθμοί  

 

150.000 € ≤ συνολική κατασκευαστική αξία 

Κολυμβητηρίου(ων) ≤ 500.000 €   
5 

500.000 € ‹ συνολική κατασκευαστική αξία Κολυμβητηρίου(ων) 

≤ 1.500.000 €   
7,5 

Συνολική κατασκευαστική αξία Κολυμβητηρίου(ων) > 

1.500.000 €  
10 

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.3, ισχύουν τα εξής: 

i. Η ημερομηνία περαίωσης των συμβάσεων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός 

της τελευταίας πενταετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής 

του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρόντα Διαγωνισμό, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την 

αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.01.2013 θα 

εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.01.2013. 

ii. Σε περίπτωση σύναψης ή/και υλοποίησης του έργου από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία 

της κατασκευής ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του Υποψηφίου ή 

του Μέλους του στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία.  

iii. Για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου υποκριτηρίου, θα λαμβάνεται υπ’ 

όψιν το άθροισμα των συμβάσεων που θα επικαλεστεί ο Υποψήφιος. 

17.2.. Εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν 

την κατασκευή του Έργου, κατά την τελευταία πενταετία στον τομέα της κατασκευής 

Γυμναστηρίων.  (μέγιστη βαθμολογία υποκριτηρίου: 10 βαθμοί) 

Στο πλαίσιο του υποκριτηρίου αυτού, θα βαθμολογείται η εμπειρία των εργοληπτικών 

εταιρειών κατά την τελευταία πενταετία σε κατασκευή Γυμναστηρίων, με βάση τη 

συνολική κατασκευαστική αξία του(ων) επικαλούμενου(ων) έργου(ων). 
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Β4 

Εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι 

θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, στον τομέα της 

κατασκευής Γυμναστηρίων 

 

Βαθμοί  

 

150.000 € ≤ συνολική κατασκευαστική αξία Γυμναστηρίου(ων) 

≤ 500.000 €   
5 

500.000 € ‹ συνολική κατασκευαστική αξία Γυμναστηρίου(ων) 

≤ 1.500.000 €   
7,5 

Συνολική κατασκευαστική αξία Γυμναστηρίου(ων) > 

1.500.000€  
10 

 

Για τη βαθμολόγηση του ως άνω υποκριτηρίου Β.4, ισχύουν τα εξής: 

i. Η ημερομηνία περαίωσης των συμβάσεων πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός 

της τελευταίας πενταετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής 

του φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρόντα Διαγωνισμό, 

ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης κατασκευής του Έργου. Για την 

αναπροσαρμογή της κατασκευαστικής αξίας ενός έργου σε τιμές 1.01.2013 θα 

εφαρμόζεται η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή όπως δημοσιεύεται 

από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου έως την 1.01.2013. 

ii. Σε περίπτωση σύναψης ή/και υλοποίησης του έργου από σύμπραξη ή 

κοινοπραξία, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και θα προσμετράται σταθμισμένη η αξία 

της κατασκευής ανά έργο, βάσει του ποσοστού συμμετοχής του Υποψηφίου ή 

του Μέλους του στη σύμπραξη ή την κοινοπραξία.  

iii. Για τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου υποκριτηρίου, θα λαμβάνεται υπ’ 

όψιν το άθροισμα των συμβάσεων που θα επικαλεστεί ο Υποψήφιος. 

 

16. Άρθρο 18: Περιεχόμενο Υποφακέλου «Ουσιαστικών Προσόντων»  

18.1 Κάθε Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει στον Υποφάκελο Β’ τα στοιχεία που 

αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, προκειμένου να 

αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί με βάση τα κριτήρια και τη βαθμολογία που 

αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας.  

18.2 Ειδικότερα, τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το παρόν 
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άρθρο, θα πρέπει να αποδεικνύουν: 

18.2.1 την οικονομική και χρηματοοικονομική ευρωστία, η οποία αξιολογείται με βάση: 

18.2.1.1 τα Ίδια Κεφάλαια του Υποψηφίου, σύμφωνα με το υποκριτήριο Α.1 

της παραγράφου 17.1.1. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το υποκριτήριο 

αυτό, θα πρέπει να υποβάλει σε μορφή πίνακα τα στοιχεία που απαιτούνται 

σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος 4 της παρούσας. Η ακρίβεια των 

στοιχείων του πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των 

Τριών Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

18.2.1.2 τον κύκλο εργασιών των εργοληπτικών εταιρειών που δηλώνεται ότι 

θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, σύμφωνα με το 

υποκριτήριο Α.2 της παραγράφου 17.1.2 

Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το υποκριτήριο 

αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος σύμφωνα με το 

Παράρτημα 7 της παρούσας και Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό. Η ακρίβεια των στοιχείων του 

πίνακα θα ελεγχθεί με βάση τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών 

Τελευταίων Χρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στον Υποφάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

18.2.2 την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αξιολογείται με βάση: 

18.2.2.1 την εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών που θα αναλάβουν την 

κατασκευή του Έργου, κατά την τελευταία πενταετία, σε κατασκευή 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το υποκριτήριο Β.1της 

παραγράφου 17.2.1. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το υποκριτήριο 

αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας, συνταγμένος σύμφωνα με το 

Παράρτημα 10, ο οποίος θα συνοδεύεται: 

1) από Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, και  

2) από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

του εργοδότη - δημοσίου φορέα ή από βεβαίωση του ιδιώτη 
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εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και 

προσήκουσα περαίωση των εργασιών του έργου.  

18.2.2.2 την εμπειρία των εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι θα αναλάβουν τη 

συντήρηση του Έργου, κατά την τελευταία τριετία, σε συμβάσεις ή 

μια σειρά ανανεωμένων συμβάσεων στον τομέα της συντήρησης 

Αθλητικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το υποκριτήριο Β.2 της 

παραγράφου 17.2.2. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το υποκριτήριο 

αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος σύμφωνα με το 

Παράρτημα 11, ο οποίος θα συνοδεύεται: 

1) από Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, καθώς και  

2) για κάθε επικαλούμενο έργο, από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημοσίου φορέα ή 

από βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, 

επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα περαίωση των εργασιών του έργου.  

18.2.2.3 εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι θα 

αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, κατά την τελευταία πενταετία 

στον τομέα της κατασκευής Κολυμβητήριων, σύμφωνα με το 

υποκριτήριο Β3 της παραγράφου 17.2.3. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το υποκριτήριο 

αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος σύμφωνα με το 

Παράρτημα 12 ο οποίος θα συνοδεύεται: 

1) από Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, καθώς και  

2) από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

του εργοδότη - δημοσίου φορέα ή από βεβαίωση του ιδιώτη 

εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και 

προσήκουσα περαίωση των εργασιών του έργου.  

18.2.2.4 εμπειρία των εργοληπτικών εταιρειών, που έχουν δηλωθεί ότι θα 

αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, κατά την τελευταία πενταετία 
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στον τομέα της κατασκευής Γυμναστηρίων, σύμφωνα με το 

υποκριτήριο Β4 της παραγράφου 17.2.4. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σύμφωνα με το υποκριτήριο 

αυτό, θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας συνταγμένος σύμφωνα με το 

Παράρτημα 13 ο οποίος θα συνοδεύεται: 

3) από Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των 

στοιχείων που δηλώνονται στον πίνακα αυτό, καθώς και  

4) από βεβαίωση, που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή 

του εργοδότη - δημοσίου φορέα ή από βεβαίωση του ιδιώτη 

εργοδότη, ώστε να πιστοποιείται η έντεχνη, επιτυχής, έγκαιρη και 

προσήκουσα περαίωση των εργασιών του έργου.  

18.3 Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης ή προσκόμισης των σχετικών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων του εργοδότη - δημόσιου φορέα ή του ιδιώτη 

εργοδότη, η υποβολή των οποίων απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

προηγούμενης παραγράφου 18.2, αυτά αντικαθίστανται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην 

οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η έκδοση ή η 

προσκόμιση αυτών και θα δηλώνεται επιτυχής, έγκαιρη και προσήκουσα περαίωση 

των συμβατικών έργων / υπηρεσιών από τον ανάδοχο. 

18.4 Αναφορικά με την αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της 

παρούσας, σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των 

Παραρτημάτων και των Οικονομικών Καταστάσεων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία 

όπως προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, σε περίπτωση 

αναντιστοιχίας μεταξύ των πινάκων των Παραρτημάτων και των βεβαιώσεων και 

πιστοποιητικών χρηματοδοτικών οργανισμών και εργοδοτών - δημοσίων ή ιδιωτικών 

φορέων, θα υπερισχύουν τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις σχετικές βεβαιώσεις 

και πιστοποιητικά. 

18.5 Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος επικαλείται και κάνει χρήση ικανοτήτων 

άλλων οικονομικών φορέων κατά τις παραγράφους 13.9 και 15.8 ανωτέρω, στον 

«Υποφάκελο Ουσιαστικών Προσόντων» θα πρέπει να περιληφθούν, σε αντιστοιχία με 

τις ως άνω απαιτήσεις, οι συγκεκριμένοι χρηματοοικονομικοί, τεχνικοί και 

επαγγελματικοί πόροι των φορέων που επικαλείται ο Υποψήφιος και θα διατεθούν 

στο Έργο. Συγκεκριμένα, θα υποβληθούν πλήρη στοιχεία αυτών των πόρων, όπως 

ακριβώς προβλέπεται για τους Υποψηφίους ή τις συνεργαζόμενες με αυτούς 
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επιχειρήσεις, με την ειδική επισήμανση ότι αφορούν σε πόρους τρίτων φορέων.  

Άρθρο 19: Εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία  

19.1. Στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται κατάθεση εγγυήσεων. Η εγγύηση 

συμμετοχής που θα απαιτηθεί στη Β΄ Φάση, καθώς και οι λοιπές εγγυήσεις, θα 

καθοριστούν στη Διακήρυξη Β΄ Φάσης του Διαγωνισμού.  

Άρθρο 20: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

20.1. Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συσταθεί, με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού («Επιτροπή»). Ένα, τουλάχιστον, από τα 

μέλη της Επιτροπής θα υποδειχθεί από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ), 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. γ΄ του Ν. 3389/2005. 

20.2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει την ευθύνη της αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Υποψηφίων, της 

βαθμολόγησής τους με βάση τα κριτήρια του άρθρου 17 της παρούσας και της 

κατάταξής τους, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στην παρούσα. Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει τα πρακτικά της, τα οποία και 

διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή. 

20.3. Η Αναθέτουσα Αρχή και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύνανται να 

βοηθηθούν στο έργο τους κατά την εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Υποψηφίων από κατάλληλους, κατά 

περίπτωση, συμβούλους της Αναθέτουσας Αρχής ή της ΕΓΣΔΙΤ. 

Άρθρο 21: Έλεγχος, Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση φακέλων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  

21.1. Η έναρξη της πρώτης δημόσιας συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής την ώρα λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει 

τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης Υποψηφίων στο πρωτόκολλο κατά την ώρα 

λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα 

παραλαμβάνονται οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος όλων των Υποψηφίων, που 

προσήλθαν στο πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.  
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Οι Υποψήφιοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

αποκλείονται του Διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 

12.13 της παρούσας, σχετική δε αναφορά γίνεται στο κατωτέρω αναφερόμενο 

πρακτικό της Επιτροπής.  

21.2. Η Επιτροπή, στη δημόσια αυτή συνεδρίαση, παρουσία των Ενδιαφερομένων 

που επιθυμούν να παρίστανται, ελέγχει κατ’ αρχήν την εμπρόθεσμη κατάθεση των 

φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αριθμεί και μονογράφει όλους τους φακέλους 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κατόπιν, στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει 

αρχικά τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ελέγχει εάν περιέχει και τους 

δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους του Άρθρου 12 της παρούσας. Αναφορικά με 

τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα και, τυχόν, 

παρελήφθησαν από την Αναθέτουσα Αρχή, αυτοί δεν αποσφραγίζονται, αλλά αφού 

μονογραφηθούν εξωτερικά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής και σχετική 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που λαμβάνεται κατά τη διαδικασία των 

παραγράφων 21.4 και 21.5 κατωτέρω, η Επιτροπή καλεί εγγράφως τους Υποψηφίους 

που τους υπέβαλαν να μεριμνήσουν για την παραλαβή τους. 

Μετά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών, στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, 

αποσφραγίζονται και οι δύο (2) υποφάκελοι «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και 

«Ουσιαστικών Προσόντων» των Υποψηφίων και κάθε μέλος της Επιτροπής 

μονογράφει τα στοιχεία τους κατά φύλλο.  

Εφόσον από τον όγκο του περιεχομένου των  φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή 

λόγω άλλων περιστάσεων, πρώτη δημόσια συνεδρίαση δεν δύναται να ολοκληρωθεί 

αυθημερόν, η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζεται την επομένη ημέρα με 

απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που καταχωρείται στα πρακτικά και 

αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

21.3. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ελέγχει σε κλειστές συνεδριάσεις, κατ’ αρχάς, τον 

υποφάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για κάθε υποψήφιο, εξετάζοντας εάν 

τα στοιχεία που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι πλήρη και ορθά.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των υποφακέλων των «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής» όλων των Υποψηφίων, η Επιτροπή θα προχωρήσει, σε κλειστές 

συνεδριάσεις της, στον έλεγχο, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποφακέλων 

«Ουσιαστικών Προσόντων» του άρθρου 18 των Υποψηφίων, των οποίων τα στοιχεία 
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και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας 

ευρέθησαν πλήρη και ορθά. 

21.4. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων και της αξιολογήσεως και 

βαθμολογήσεως, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης των Υποψηφίων. Επίσης, σε αυτό περιέχονται οι σχετικές κρίσεις 

αναφορικά με τους φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος που, τυχόν, υπεβλήθησαν 

εκπρόθεσμα ή αντικανονικά και δεν εξετάσθηκαν κατά την παραπάνω διαδικασία.  

21.5. Βάσει του αποτελέσματος των ανωτέρω ελέγχων, αξιολογήσεων και 

βαθμολογήσεων των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Επιτροπή θα προβεί 

στην κατάταξη των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης, εκτός από την 

περίπτωση της παραγράφου 24.2 της παρούσας. Το αποτέλεσμα της κατατάξεως 

αυτής θα απεικονίζεται στον Πίνακα Κατάταξης Προεπιλεγέντων, ο οποίος και θα 

ενσωματώνεται στο Πρακτικό της Επιτροπής. Το Πρακτικό αυτό αποτελεί την 

εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία λαμβάνει τη σχετική απόφαση 

προεπιλογής, στην οποία αναφέρει τους Υποψηφίους που προκρίνονται στην Β’ Φάση 

του Διαγωνισμού και κηρύσσει το πέρας της Α’ Φάσης. 

21.6. Αντίγραφο της σχετικής αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, κοινοποιείται με 

επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σε όλους τους 

Υποψηφίους που υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου να 

λάβουν γνώση και να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. 

Άρθρο 22. Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων εγγράφων 

22.1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση 

της και τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, να καλέσει με 

κάθε πρόσφορο μέσο και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, τους 

Υποψηφίους να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα που υπέβαλαν στο 

πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος , 

σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 (ε) του Ν. 3389/2005 (άρθρο 49 του Π.Δ. 

60/2007). 

22.2. Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, κατά 

τις διατάξεις της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, λαμβάνονται 

υπόψη μόνον ως προς τα ζητήματα που έχουν τεθεί από τα ως άνω όργανα του 

Διαγωνισμού και δεν επιτρέπεται να μεταβάλουν τα υποβληθέντα με το φάκελο 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος στοιχεία. 

22.3. Στοιχεία και σημεία των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 

δημιουργούν ασάφειες ή αντιφάσεις, εκτός της περίπτωσης προδήλων ή επουσιωδών 

σφαλμάτων, οδηγούν στην απόρριψη των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

22.4. Επισημαίνεται ότι, τυχόν, μεμονωμένες, αποσπασματικές και επουσιώδους 

σημασίας αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, αναφορικά με το περιεχόμενο των υποφακέλων «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής» και «Ουσιαστικών Προσόντων», δεν θα αποτελούν λόγο αποκλεισμού 

και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους 

Υποψηφίους, όπως εντός εύλογης προθεσμίας αποκαταστήσουν τη σχετική απόκλιση.  

22.5. Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν στο Διαγωνισμό γίνονται με τηλεομοιοτυπία 

(fax) στον Αντίκλητο κάθε Υποψηφίου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 15.9 

ανωτέρω.  

22.6. Ως χρόνος παραλαβής των εγγράφων αυτών λογίζεται η σχετική σημείωση 

της συσκευής τηλεομοιοτυπίας επί του διαβιβασθέντος εγγράφου.  

Άρθρο 23: Προσφυγές - Δικαστική προστασία  

23.1 Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

της σύμβασης διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία 

κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τις 

οποίες πριν από την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο Ενδιαφερόμενος 

οφείλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, αφ’ ότου έλαβε με οποιονδήποτε 

τρόπο γνώση της πράξης ή παράλειψης την οποία θεωρεί παράνομη, να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς 

τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η Αναθέτουσα 

Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 

ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η 

παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 

προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται πάντως να δεχτεί συνολικά ή εν μέρει την 

προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, έως την 

προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίμου της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην 

περίπτωση αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν λόγω αίτησης. Ο 

Ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
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προδικαστικής προσφυγής, δύναται να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για 

τους ίδιους λόγους με αυτούς της προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου. 

23.2 Στην περίπτωση που ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές ως άνω, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού αρχικά το γνωστοποιεί σε όλους τους Υποψηφίους, οι οποίοι 

δικαιούνται να προσέλθουν και να παραλάβουν αντίγραφά τους από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραπάνω 

γνωστοποίηση. Οι Υποψήφιοι που παρέλαβαν τις προδικαστικές προσφυγές κατά τα 

ανωτέρω δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού με τις απόψεις τους αναφορικά με τις αιτιάσεις που περιέχονται στις 

προδικαστικές προσφυγές και τους αφορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα άσκησης της προσφυγής. Μετά ταύτα, η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή την 

προδικαστική προσφυγή και, τυχόν υποβληθέντα υπομνήματα, συνοδευόμενα από 

σχετική κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού επί της προδικαστικής 

προσφυγής.  

23.3 Επί των προδικαστικών προσφυγών αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή.  

23.4 Οι αποφάσεις επί των προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται σύμφωνα με 

τα άρθρα 22.5 και 22.6 με επιμέλεια του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού σε όλους τους Υποψηφίους. Μετά από την έκδοση απόφασης επί 

προδικαστικής προσφυγής από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η υποβολή 

περαιτέρω ενστάσεων ή αντιρρήσεων.  

23.5 Πλην της διοικητικής προσφυγής της παραγράφου 23.1 του παρόντος 

άρθρου, ουδεμία άλλη διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή 

ή ενδικοφανής προσφυγή) επιτρέπεται να ασκηθεί κατά εκτελεστών αποφάσεων, 

πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής που είναι 

επιφορτισμένα με τη διενέργεια του Διαγωνισμού. 

Άρθρο 24: Προσδιορισμός Προεπιλεγέντων 

24.1 Η Α΄ Φάση του Διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προεπιλογή των Υποψηφίων. 

Προεπιλέγονται οι έξι (6) Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν την υψηλότερη 

βαθμολογία, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας περισσοτέρων Υποψηφίων στην τελευταία θέση, προεπιλέγονται όλοι οι 
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ισοβαθμούντες. Οι Προεπιλεγέντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του 

Διαγωνισμού και να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά.  

24.2 Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν υποβάλει νομίμως φάκελο 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που 

τίθενται στα άρθρα 13 και 15 της παρούσας και διαθέτουν τα ελάχιστα αποδεκτά 

προσόντα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στα άρθρα 17 και 18 της 

παρούσας, δεν υπερβαίνουν τους έξι (6), τότε η Αναθέτουσα Αρχή θα προεπιλέξει 

όλους τους Υποψηφίους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τα ελάχιστα 

προσόντα, χωρίς εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης του 

άρθρου 21.  

24.3 Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος που είναι αόριστες, αντιφατικές, υπό αίρεση ή δεν 

περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, θα απορριφθούν ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 25: Γενικές Διατάξεις 

25.1 Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος και στα Παραρτήματά της έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους 

Ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν ιδία άποψη περί του Διαγωνισμού και του Έργου. 

Σε κάθε περίπτωση, οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διενεργήσουν οι ίδιοι, με δική 

τους αποκλειστική ευθύνη, έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών 

στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσας Σύμπραξης, με τη βοήθεια 

δικών τους, οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων. 

25.2 Η συμμετοχή των Υποψηφίων στο Διαγωνισμό δεν τους παρέχει οποιοδήποτε 

δικαίωμα έγερσης απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της 

αποζημίωσης ή απόδοσης δαπανών που συνδέονται με τη συμμετοχή ή την υποβολή 

φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή δεσμευτικής προσφοράς για το Έργο, ή για τη 

εν γένει συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Ομοίως, καμία 

αξίωση για αποζημίωση ή απόδοση δαπανών δεν θα ληφθεί υπόψη και κανένας 

Υποψήφιος ή Διαγωνιζόμενος δεν δικαιούται να προβάλει παρόμοια αξίωση, εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή απορρίψει τον Υποψήφιο ή Διαγωνιζόμενο ή εάν, για οποιοδήποτε 

λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, αποφασίσει ότι η διαδικασία του Διαγωνισμού θα 

πρέπει να ανασταλεί, μη συνεχισθεί, ακυρωθεί, επαναληφθεί ή ματαιωθεί, σύμφωνα 

με το άρθρο 6 της παρούσας.  
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25.3 Η υποβολή εναλλακτικών προσφορών για το Έργο δεν επιτρέπεται. Σε 

περίπτωση υποβολής εναλλακτικών προσφορών αυτές δεν θα λαμβάνονται  υπόψη 

και ο διαγωνιζόμενος θα αποκλείεται. 

25.4 Επίσης, δεν επιτρέπονται αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή 

προτάσεις που, κατά την άποψη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ή/ και της 

Αναθέτουσας Αρχής, εξομοιώνονται με αντιπροσφορά. 

25.5 Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν συνιστά σε καμία 

περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης. 

25.6 Ο Διαγωνισμός και η Σύμβαση Σύμπραξης θα διέπονται από το κοινοτικό και 

ελληνικό δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτά, οι δε συμβάσεις θα 

συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. 

25.7 Η Διακήρυξη Β΄ Φάσης, καθώς και τα λοιπά τεύχη που θα τη συνοδεύουν, 

περιλαμβανομένου και του σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης, θα συνταχθούν και θα 

διατεθούν στους Προεπιλεγέντες στην ελληνική.  

Άρθρο 26: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις 

26.1 Ημερομηνία της απαιτούμενης από τα άρθρα 29 και 30 του Π.Δ. 60/2007  

(άρθρα 35 και 36 της Οδηγίας 2004/18) των Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και την Τράπεζα Δεδομένων TED: αποστολής περίληψης της προκήρυξης αυτής, 

συνταγμένης κατά το οικείο υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ και με βάση το τυποποιημένο έντυπο του Κανονισμού (EΚ) 842/2011 της 

Επιτροπής της 19ης Αυγούστου 2011 «περί καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για 

τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005», προς την 

Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τράπεζα 

Δεδομένων Tenders Electronic Daily (TED):….., …-….-2014 (αριθμός TED: 2014-…..). 

26.2 Ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής πρόσκλησης για την υποβολή 

φακέλου εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την παρούσα σύμπραξη στον 

ελληνικό τύπο και στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης: ….-…..-2014. 

26.3 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανομένων και των 

Παραρτημάτων) και των όρων της περιληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
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Ενδιαφέροντος, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στον ελληνικό και διεθνή τύπο, οι όροι της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπερισχύουν. 

 

Αθήνα, …-….-2014 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

    

 
 

Η Δντρια Εποπτείας 
Κατασκευών και 

Συντηρήσεων Αθλητικών 
Έργων 

     

     
 

     ……………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Περιγραφή Έργου 

 

Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στην υλοποίηση της 1ης Ομάδας αθλητικών 

εγκαταστάσεων στην Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα τη μελέτη, 

χρηματοδότηση, κατασκευή και βαριά συντήρηση, έντεκα (11) ανοικτών 

κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων. 

Το κάθε ανοιχτό κολυμβητήριο περιλαμβάνει: 

1. Κολυμβητική δεξαμενή (κολύμβησης – υδατοσφαίρισης) διαστάσεων 15,50 x 
25,03 μ. 

2. Κτίριο Αποδυτηρίων, το οποίο περιλαμβάνει: 2 αποδυτήρια αθλητών – ΑμεΑ, 
γραφείο, ιατρείο, χώρους κοινού (υποδοχή, αναμονή, wc), κυλικείο και 
αποθήκη. 

3. Υπόγειο κτίριο Η/Μ εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει: δεξαμενή 
καυσίμων, λεβητοστάσιο, χώρο χλωρίωσης, αποθήκη, γραφείο συντηρητή, 
δεξαμενή εξισορρόπησης, υδροστάσιο και περιμετρικό μηχανοδιάδρομο 
κολυμβητικής δεξαμενής. 

4. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 
 

Το κάθε κλειστό γυμναστήριο περιλαμβάνει: 

1. Αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής  που αποτελεί ενιαίο χώρο, μη 
διακοπτόμενο από οποιοδήποτε οικοδομικό ή άλλο στοιχείο, με καθαρές 
διαστάσεις 20.70Χ36.40 μ.  και απολύτως ελεύθερο ύψος  8.00 μέτρα, (στη 
περιοχή του αγωνιστικού χώρου). 

2. Συγκρότημα των βοηθητικών χώρων της αίθουσας που αποτελείται από τους 
χώρους εξυπηρέτησης των αθλουμένων, των προπονητών, διαιτητών κτλ., 
τους χώρους διοικητικής υποστήριξης, την αποθήκη οργάνων και το 
μηχανοστάσιο. 

3. Κερκίδες, οι οποίες κατασκευάζονται παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα της 
αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών προς τη μία μεγάλη πλευρά της, και 
έχουν χωρητικότητα 170 θεατών καθώς και τους χώρους εξυπηρέτησης των 
θεατών.  

4. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
 

Τα κολυμβητήρια θα είναι είτε προκατασκευασμένα, είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα 

και θα σχεδιαστούν με βάση μία από τις τυποποιημένες μελέτες της Γ.Γ.Α.: 

«Τυποποιημένο Ανοιχτό Κολυμβητήριο ΑΚ1 με προκατασκευασμένη δεξαμενή 25,03 x 

15,50 και προκατασκευασμένο κτίριο αποδυτηρίων» ή «Τυποποιημένο Ανοιχτό 

Κολυμβητήριο ΑΚ2 με δεξαμενή 25,03 x 15,50 και κτίριο αποδυτηρίων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα» 
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Τα γυμναστήρια θα σχεδιαστούν με βάση την τυποποιημένη μελέτη της Γ.Γ.Α.: 

«Κατασκευή κλειστού μεταλλικού γυμναστηρίου». Το γυμναστήριο του Δήμου 

Άργους θα σχεδιαστεί με βάση την τυποποιημένη μελέτη της Γ.Γ.Α. για την 

κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου χειροσφαίρισης. 

 

Οι παραπάνω μελέτες θα προσαρμοστούν στη διαθέσιμη θέση κάθε δήμου και θα 

εναρμονιστούν με τις αρχές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 

Τόσο τα κολυμβητήρια, όσο και τα γυμναστήρια, θα υποστηρίζονται από όλα τα 

απαιτούμενα δίκτυα (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικού, ύδρευσης – αποχέτευσης) και 

όλες τις απαραίτητες υποδομές οδικών προσβάσεων. 

 

Ο ανάδοχος του έργου (Ιδιωτικός Φορέας) θα αναλάβει για είκοσι έτη την κατασκευή 

και τη συντήρηση των έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών 

μεταλλικών γυμναστηρίων (δύο έτη κατασκευή και δεκαοκτώ έτη συντήρηση). 

Συγκεκριμένα, θα αναλάβει για δύο έτη τη μελέτη εφαρμογής του έργου, την έκδοση 

των αδειών δόμησης για όλα τα οικόπεδα, καθώς και των υπόλοιπων απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων, την κατασκευή του έργου και την προμήθεια και τοποθέτηση του 

απαιτούμενου εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στις τυποποιημένες μελέτες. Επίσης θα 

αναλάβει για δεκαοχτώ έτη την αντικατάσταση του σταθερού εξοπλισμού λόγω 

συνήθους φθοράς ή ανάγκης εκσυγχρονισμού του, καθώς και τη βαριά συντήρηση 

του έργου (αντικατάσταση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση στοιχείων του έργου, τα 

οποία δεν επιδέχονται περαιτέρω τακτική συντήρηση για λόγους, όπως: έχουν κλείσει 

τον κύκλο ζωής τους λόγω συνήθους φθοράς, έχουν ξεπεραστεί τεχνολογικά και δεν 

υποστηρίζονται με ανταλλακτικά, επιβάλλεται η αντικατάστασή τους λόγω αλλαγών 

στη νομοθεσία ή η συχνότητα της τακτικής συντήρησης είναι οικονομικά ασύμφορη). 

 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του έργου, θα ανατεθεί στους δήμους η εκπόνηση 

τεκμηριωμένων επιχειρησιακών σχεδίων λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

προκειμένου να προκύψουν τα στοιχεία εκείνα, που θα οδηγήσουν στην επιλογή 

βέλτιστου σχήματος λειτουργίας. Οι δήμοι θα αναλάβουν επίσης την καθαριότητα και 

φύλαξη των χώρων, την αντικατάσταση του κινητού εξοπλισμού λόγω συνήθους 

φθοράς ή ανάγκης εκσυγχρονισμού του, την αντικατάσταση του κινητού ή σταθερού 
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εξοπλισμού λόγω κακής χρήσης ή φθοράς που έχει προκληθεί σκόπιμα από τους 

χρήστες, καθώς και την τακτική /προληπτική συντήρηση του έργου. Η τακτική 

/προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει τα εξής: τακτική συντήρηση δομικών 

στοιχείων, ελαιοχρωματισμοί, συντήρηση περιβάλλοντος χώρου (περιφράξεις, 

πράσινο, πλακοστρώσεις κλπ.), συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, συντήρηση λοιπών 

εγκαταστάσεων, όπως αποχέτευσης, ύδρευσης, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών 

(ασθενών και ισχυρών ρευμάτων), καθώς και –ειδικά για τα κολυμβητήρια– 

καθημερινή λειτουργία, συντήρηση ή αντικατάσταση ισοθερμικών καλυμμάτων, 

συντήρηση εγκαταστάσεων ανακυκλοφορίας κολυμβητικής δεξαμενής (καθημερινή, 

εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια), χημική επεξεργασία νερού και προμήθεια των 

κατάλληλων χημικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Έντυπο Υποβολής Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Προς τη : Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Διεύθυνση:  

Ταχ. Κωδ.: …………. 

Τηλ.: 0030 ……………….. 

Fax: 0030 …………………….. 

[Ημερομηνία] 
 

Θέμα: Υποβολή Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο 

«Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών 

μεταλλικών γυμναστηρίων με ΣΔΙΤ». 

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουμε το φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Υποψηφίου [ ], [ο οποίος αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη [ ], βάσει της από [●] 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), 

για τη δημοπράτηση του Έργου «Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά 

(7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων με ΣΔΙΤ». 

[Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν τα Μέλη του Υποψηφίου, τα ποσοστά συμμετοχής τους 

στον Υποψήφιο και τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται, εφ’ όσον οι Υποψήφιοι 

στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με όσα απαιτούνται από τις διατάξεις 

των παραγράφων 13.9  και 15.8 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος] 

Με την παρούσα δηλώνουμε την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της από [●] Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), για τη 

δημοπράτηση του Έργου «Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) 

κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων με ΣΔΙΤ». 

Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον [στοιχεία επικοινωνίας 

Εκπροσώπου Υποψηφίου].  

Με εκτίμηση 

Για τον Υποψήφιο […] 

[ υπογραφή – σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

E-MAIL:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ  % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

..... 

 ..... 

..... 

Δηλούμενες εργοληπτικές 

εταιρείες που θα αναλάβουν την 

κατασκευή  

 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 

Δηλούμενες εταιρείες που θα 

αναλάβουν τη συντήρηση 

..... 

 

..... 

 

..... ..... 

..... ..... 

ΣΥΝΟΛΟ  100 % 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]  

(σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 13.5, 15.3.2, 17.1.1 και 18.2.1.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

1 

[αναγράφεται η 

επωνυμία του 
Μέλους του 

Υποψηφίου] 

[ποσοστό 

συμμετοχής στον 

Υποψήφιο ]  

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

 Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Προ 

Φόρων τριετίας του Μέλους του 

Υποψηφίου 

Μέσος Όρος Ιδίων 

Κεφαλαίων τριετίας του 

Μέλους του Υποψηφίου 

... 

[αναγράφεται η 

Επωνυμία του 

Μέλους του 
Υποψηφίου] 

[ποσοστό 
συμμετοχής στον 

Υποψήφιο] 

ν*   

ν* -1   

ν* - 2   

 Μέσος Όρος Αποτελεσμάτων Προ 
Φόρων τριετίας του Μέλους του 

Υποψηφίου 

Μέσος Όρος Ιδίων 
Κεφαλαίων τριετίας του 

Μέλους του Υποψηφίου 

  [100%] 

 Σταθμισμένος Μέσος Όρος 
Αποτελεσμάτων Προ Φόρων τριετίας 

του Μέλους του Υποψηφίου 

Σταθμισμένος Μέσος Όρος 
Ιδίων Κεφαλαίων τριετίας 

των Μελών του Υποψηφίου 

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση  

Σημείωση: Οι πληροφορίες θα πρέπει να προέρχονται από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Τριών Τελευταίων Οικονομικών Χρήσεων. Τα ποσά παρουσιάζονται σε 
Ευρώ. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα 
ποσά σε Ευρώ και να παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την 
τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα υπερισχύουν του παραπάνω πίνακα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Προς: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Από: [όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος] 

Δ/νση:………………. 

τηλ. ……………….. 

Αρ. Πρωτοκόλλου: …. 

Ημερ/νία:……… 

 

ΘΕΜΑ: Επιστολή Χρηματοδοτικής Υποστήριξης 

 

Αξιότιμοι Κύριοι,  

Αναφερόμαστε στο Διαγωνισμό για το Έργο «έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών 

μεταλλικών γυμναστηρίων με ΣΔΙΤ», τον οποίο διενεργεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Αναφορικά με το Διαγωνισμό αυτό έχουμε λάβει γνώση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(Α΄- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) και ενδιαφερόμαστε να εξετάσουμε το αίτημα χρηματοδότησης 

του Έργου είτε μόνοι μας είτε σε συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση που ο 

υπέρ ου Υποψήφιος επιλεγεί ως ΙΦΣ. 

H [επωνυμία Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος] είναι εξοικειωμένη με τη δομή των Συμπράξεων Δημόσιου και 

Ιδιωτικού Τομέα και τους κινδύνους των έργων που υλοποιούνται μέσω τέτοιου είδους συμπράξεων, καθώς 

και με τον κίνδυνο, ο οποίος ενέχεται σε όλες τις πτυχές ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του νομικού, 

τεχνικού, φορολογικού και οικονομικού ελέγχου. 

Συνεπώς, είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε το ενδιαφέρον μας όσον αφορά στην εξέταση 

οποιουδήποτε αιτήματος χρηματοδότησης υποβληθεί σχετικά με τον παραπάνω Διαγωνισμό από ................ 

[επωνυμία Υποψηφίου / Μελών Υποψηφίου]. Οποιαδήποτε μελλοντική δέσμευση χρηματοδότησης θα 

εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τους διεξαγόμενους εκ μέρους μας τεχνικό και νομικό έλεγχο, από την 

αποδοχή από πλευράς μας των τελικών όρων του Έργου, όπως αυτοί θα περιγράφονται στα τεύχη της 

Β΄Φάσης, από τους όρους των συμβάσεων χρηματοδότησης, καθώς και από τις εσωτερικές εγκρίσεις της 

Τράπεζάς μας, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της. 

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί προσφορά χρηματοδότησης ή δέσμευση, και δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί, 

Εγγυητική Επιστολή, συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

 

Με τιμή, 

Για την ……………… [όνομα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί  

να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Προς: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... 

Τ.Κ.............. 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και (ως νόμιμος εκπρόσωπος ή ως κοινός εκπρόσωπος κατά περίπτωση) του Υποψηφίου […] 

και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω 

ότι:  

σε περίπτωση που ο ανωτέρω Υποψήφιος αναδειχθεί Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης για την εκτέλεση του έργου 

«Υλοποίηση έντεκα (11) ανοικτών κολυμβητηρίων και επτά (7) κλειστών μεταλλικών γυμναστηρίων με 

ΣΔΙΤ», βεβαιώνω ότι θα χρηματοδοτήσουμε το Έργο, με δανειακά ή/και ίδια κεφάλαια.  

Ημερομηνία: 

…/…/… 

O δηλών  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ [……]  

 (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 13.7.4, 15.6.2.1, 17.1.2 και 18.2.1.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ / ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 

[αναγράφεται η επωνυμία 

της δηλούμενης 
εργοληπτικής εταιρείας που 

θα αναλάβει την κατασκευή 

του Έργου] 

[ποσοστό συμμετοχής στην 

κατασκευαστική κοινοπραξία / 

σύμπραξη που θα αναλάβει την 
κατασκευή του Έργου]  

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος Όρος συνολικού κύκλου εργασιών τριετίας της 

συμμετέχουσας εργοληπτικής εταιρείας 

 

… 

[αναγράφεται η Επωνυμία 

της δηλούμενης 

εργοληπτικής εταιρείας που 
θα αναλάβει την κατασκευή 

του Έργου] 

[ ποσοστό συμμετοχής στην 
κατασκευαστική κοινοπραξία / 

σύμπραξη που θα αναλάβει την 
κατασκευή του Έργου]  

ν*  

ν* -1  

ν* - 2  

 Μέσος Όρος συνολικού κύκλου εργασιών τριετίας της 

συμμετέχουσας εργοληπτικής εταιρείας 

 

  100% 
 Άθροισμα Μέσου Όρου Συνολικού Κύκλου Εργασιών 

τριετίας των δηλούμενων εργοληπτικών εταιρειών 

     

* όπου ν η πλέον πρόσφατη οικονομική χρήση 

Σημείωση: Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος τηρεί Οικονομικές Καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο 
Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέψει τα απαιτούμενα ποσά σε Ευρώ και να παραθέσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποίησε για τη μετατροπή, η 
οποία θα πρέπει να είναι η συναλλαγματική ισοτιμία την τελευταία ημέρα κάθε έτους χρήσης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις θα υπερισχύουν του παραπάνω 
πίνακα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 13.7.5, 13.7.6 και 15.6.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Προς: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός ΑΔΤ:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εργοληπτικής Εταιρείας […] και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι ακριβή και αληθή: 
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(1) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που μία επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέπει τα ποσά σε Ευρώ, δηλώνοντας 

τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

 

Ημερομηνία:        …/…/…… 

                                          O δηλών 

Εταιρεία Τίτλος έργου  Είδος Έργου & 

Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας στον 

Ανάδοχο της 

Σύμβασης 

Αξία Σύμβασης 
(1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία Σύμβασης 
με βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου  

(από - έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 13.8 και 15.7 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(Άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

 

Προς: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Ο-Η (όνομα):................ 

Επώνυμο:.................... 

Όνομα και επώνυμο πατέρα:.............................. 

Όνομα και επώνυμο μητέρας:............................ 

Όνομα και επώνυμο συζύγου:.............................. 

Ημερομηνία γέννησης:........................... 

Τόπος γέννησης:.................... 

Τόπος κατοικίας:.......................... 

Οδός............... 

Αριθ.... Τ.Κ.............. 

Αριθμός ΑΔΤ:......................... 

 

Με ατομική μου ευθύνη και ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας που έχει δηλωθεί ότι θα αναλάβει τη συντήρηση του Έργου […] και γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986 δηλώνω ότι τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί είναι ακριβή και 

αληθή: 
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(1) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που μία επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέπει τα ποσά σε Ευρώ, δηλώνοντας 

τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

 

 

Ημερομηνία:        …/…/… 

                                          O δηλών  

Εταιρεία Τίτλος έργου  Είδος Έργου & 

Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας στον 

Ανάδοχο της 

Σύμβασης 

Αξία Σύμβασης 
(1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία Σύμβασης 
με βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου  

(από - έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, 
ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.1 ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.1  

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.1 και 18.2.2.1 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 
(1) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που μία επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέπει τα ποσά σε Ευρώ, 

δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

Εταιρεία Τίτλος έργου  Είδος Έργου 

& Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον Ανάδοχο 

της Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης (1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης με 

βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

έργου  

(από - έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Η ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β.2 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.2  

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.2 και 18.2.2.2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

(1) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που μία επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέπει τα ποσά σε Ευρώ, 

δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

 

Εταιρεία Τίτλος έργου  Είδος Έργου 

& Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον Ανάδοχο 

της Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης (1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης με 

βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

σύμβασης  

(από - έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β3 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.3 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.3 και 18.2.2.3 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

(1) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που μία επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέπει τα ποσά σε Ευρώ, 

δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

 

Εταιρεία Τίτλος έργου  Είδος Έργου 

& Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον Ανάδοχο 

της Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης (1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης με 

βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

σύμβασης  

(από - έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ, 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β4 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 17.2.4 

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 17.2.4 και 18.2.2.4 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

 (1) Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σε περίπτωση που μία επικαλούμενη σύμβαση έχει συναφθεί σε άλλο νόμισμα εκτός από το Ευρώ, ο Υποψήφιος θα πρέπει να μετατρέπει τα ποσά σε Ευρώ, 

δηλώνοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή. 

Εταιρεία Τίτλος έργου  Είδος Έργου 

& Περιγραφή 

Αντικείμενου  

Ποσοστιαία 

Συμμετοχή 

Εταιρείας 

στον Ανάδοχο 

της Σύμβασης 

Αξία 

Σύμβασης (1) 

Συνολική 
Αναλογούσα 

Αξία 
Σύμβασης με 

βάση την 
Ποσοστιαία 
Συμμετοχή 

Τόπος 

υλοποίησης 

έργου 

Προϋπολογισμός 

υλοποίησης (1) 

Περίοδος 

υλοποίησης 

σύμβασης  

(από - έως) 

Εργοδότης Στοιχεία 

επικοινωνίας 

Εργοδότη 

       

    

           

           

           


