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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα
Πληροφορίες: Βλάχος Απόστολος
Τηλ. 210 3377185
Fax 210 3377 173
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
(CPV: 85312300-2 - Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.
Έχοντας υπόψη:

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/8.8.2016), όπως

1. Το

ν.

4412/2016

ισχύει.
2. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
Α΄/204/19.7.1974) όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/167/23.9.2013), περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
4. Το ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125/21.8.1986), όπως ισχύει.
5. Το ν. 2859/2000 «Κύρωση
Α΄/248/7.11.2000,) όπως ισχύει.

Κώδικα

Φόρου
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6. Τον ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α΄/153/10.7.2007), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 1 έως 13 του ν. 4446/2016.
7. Το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄/141/17.8.2010).
8. Το ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄/146/17.7.1995), όπως ισχύει.

9. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ
Α΄/199/28.9.1999), με τα οποία αντικαταστάθηκε εν μέρει η παράγραφος 7 του άρθρου
19 του Π.Δ. 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού
Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄/189/22.8.1980), όπως αυτή
προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α΄/88/28.5.1993) και
τροποποιήθηκε με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου μόνης του άρθρου 2 του ν.
3060/2002 (ΦΕΚ Α΄/242/11.10.2002), η αληθής έννοια των οποίων (εδαφίων)
προσδιορίστηκε με το άρθρο 19 του ν. 3193/2003 (ΦΕΚ Α΄/266/20.11.2003).
10. 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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ
Α΄/279/10.11.2005).
11. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/22.4.2005), όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄/41/21.6.2012), όπως ισχύει.
13. Τη με αριθμό 2024709/601/0026/8.4.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

«Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και
εργασίες» (ΦΕΚ Β΄/431/7.5.1998), όπως ισχύει.
14. Το ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/74/26.3.2014).

15. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄/2143/28.6.2014).
16. Τη με αριθ. 8496/Β΄ 3113/13.2.2009 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/320/23.2.2009) και ειδικότερα την περίπτωση (ζ) του άρθρου
3 του ως άνω Κανονισμού.
17. Το στοιχείο (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 της κανονιστικής απόφασης
7/513/18.6.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην

Εκτελεστική Επιτροπή, στους Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρους, στο Γενικό Διευθυντή και στους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιακών Μονάδων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β΄/1279/29.6.2009), όπως τροποποιήθηκε με τη
νεότερη απόφαση 14/597/23.9.2011 (ΦΕΚ Β΄/2179/29.9.2011).
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18. Την περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της

Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/112/13.7.2010), όπως ισχύει.

19. Το ν. 4013/2011 περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων
Συμβάσεων κ.λπ. (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς
και την Κ.Υ.Α. με αριθ. Π1/2380/2012 «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ Β΄/3400/20.12.2012) και την Υ.Α 57654/22.05.2017 με θέμα «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ
Β΄/1781/23.05.2017).

20. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
21. Την 12/1567/23.11.2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
22. Την 4/1592/10.05.2019
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.

Απόφαση

της

Εκτελεστικής

Επιτροπής

της

Επιτροπής

23. Το από 19.07.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005315764) πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης
Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
24. Την Απόφαση 25/1606/30.7.2019 (με ΑΔΑ: ΩΔΨΛΟΡΡΠ-ΔΘ3 και ΑΔΑΜ:
19REQ005474896) της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
σχετικά με την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για
την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
25. Το γεγονός ότι η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 0439 «Λοιπές
αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» των προϋπολογισμών της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του οικονομικού έτους 2019 για το οποίο έχει προβλεφθεί η
σχετική πίστωση ή σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου εντός του τρέχοντος
έτους, του οικονομικού έτους 2020, για το οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και
θα εκτελεστεί εφόσον δεν υπερβαίνει το 50% της εγγεγραμμένης πίστωσης στον
αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και
πάντως για διάστημα όχι πέραν του εξαμήνου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 4 του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου», όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 369/1976 (ΦΕΚ
Α΄/164/29.6.1976).
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για
την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες
προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας., όπως αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των €51.000,00
(πενήντα ενός χιλιάδων ευρώ), πλέον Φ.Π.Α. 24%, €12.240,00 (δώδεκα χιλιάδων
διακοσίων σαράντα ευρώ), ήτοι €63.240,00 (εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων
σαράντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των νόμιμων
κρατήσεων και φόρων.
1. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, www.hcmc.gr. Τόσο η παρούσα προκήρυξη, όσο
και η σχετική για την διενέργεια του διαγωνισμού απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ., έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο των προγραμμάτων: ΔΙΑΥΓΕΙΑ (αρθ. 2
ν.3861/2010, ΦΕΚ Α΄/112/13.07.2010) και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) (αρθ.11 ν.4013/2011, ΦΕΚ Α΄/204/15.09.2011 και αρθ. 3 Π1/2380/18.12.2012 ΦΕΚ
Β’/3400/20.12.2012).
2. Τόπος - Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

27/09/2019

Παρασκευή

11.00 πμ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
105 62 Αθήνα
Όροφος 1ος - Πρωτόκολλο

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην προαναφερόμενη διεύθυνση
όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι τις 11.00 πμ της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, της
παρούσας.
3. Γενικές Αρχές
Οι κατωτέρω περιεχόμενοι στην Προκήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους
καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν
αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
2. Η Ε.Κ. δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να
ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν
χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
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στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Ε.Κ. αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι
πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
5. Η Ε.Κ. επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των
στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
6. Η Ε.Κ. επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου όταν
αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση
απόρριψης λαμβάνεται από την Ε.Κ. ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.
7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, ενώ είναι δυνατό να θεωρηθούν
αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες
αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι παραπάνω που δεν επηρεάζουν την έκταση του έργου ή την
ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Ε.Κ. ή τις υποχρεώσεις
του υποψηφίου και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές,
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη
επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.
9. Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι
δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο έγγραφο.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.
10. Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ της παρούσας. Διαπραγμάτευση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται.
11. Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για
διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης.
4. Δικαίωμα – Προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια Καταλληλότητας.
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθ.19 & 25).
β) ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες, σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις.
γ) συνεταιρισμοί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν
συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία
με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα τους στο
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά.
Επισημαίνεται ότι στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
Δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία του Δημοσίου τομέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
β) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται
και θα κρίνονται από την Ε.Κ. κατά περίπτωση και πάντα εφαρμοζόμενων των διατάξεων του

Page 5 of 71

ΑΔΑ: 6ΑΕΥΟΡΡΠ-7ΑΦ

19PROC005534931 2019-09-09

Ν.4412/2016 (άρθ.73 & 74) καθώς και την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθ. 79 έως 80
του ιδίου νόμου.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
στο διαγωνισμό, δε μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μια
προσφορές
Οι όροι «υποψήφιος οικονομικός φορέας», «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
4.2. Προϋποθέσεις συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού:
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, έτσι όπως
αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΤΕΥΔ) είναι οι εξής:
α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του άρθ.73 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ
(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παρ. 1 του άρθ.73 του Ν.4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης
α), μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, με αμετάκλητη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ.8 & 9 του άρθ.73 του
Ν.4412/2016.
β) i) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης), και ii) να μην
επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους (οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ), σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθ.73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία
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στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Δεν αποκλείεται προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν ο
αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε
τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ.2 του άρθ.73 Ν.4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται στη καταστάσεων που
αναφέρεται στην περίπτωση β)ii), υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού.
γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθ. 73 Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα).
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι α) μπορεί να προσκομίσει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού και β) μπορεί να αποδείξει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας.
δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
παρ.2&5 του άρθ.18 του Ν.4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4, περ.α του άρθ.73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα).
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται στη καταστάσεων που
αναφέρεται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσκομίσει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4, περ.θ του άρθ.73 του
Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα)
Η Ε.Κ. μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται στη καταστάσεων που
αναφέρεται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να προσκομίσει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
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Επισήμανση:
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Ε.Κ.
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των ανωτέρω
περιπτώσεων α, β, γ, δ & ε.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις
της παρ. 2γ. και 4 του άρθ.73 του Ν.4412/2016 η περίοδος αυτή ανέρχεται στα τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
4.3 Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων οικονομικών φορέων στο διαγωνισμό, έτσι όπως αποτυπώνονται
στο ΤΕΥΔ (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’) είναι οι εξής:
4.3.1 Καταλληλότητα
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα
του, την εγγραφή του στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.2 του
άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙV.Α του ΤΕΥΔ
(Καταλληλότητα)
Συγκεκριμένα, ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι συμβουλευτική ή ελεγκτική εταιρεία με
πιστοποίηση ISO 9001.
4.3.2 Οικονομική χρηματική επάρκεια
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει (αθροιστικά σε περίπτωση
ενώσεως/κοινοπραξίας) τη χρηματοοικονομική επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα
υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.3 του
άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙV.B του ΤΕΥΔ
(Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια)
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει ετήσιο ειδικό (σε συναφή δραστηριότητα) κύκλο εργασιών
για τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από
το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ.
4.3.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα της παροχής συμβουλών που αφορούν τη MiFID II
καθώς και στην αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης κινδύνων σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
β) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, να έχουν επιτυχώς υλοποιήσει και ολοκληρώσει,
τουλάχιστον ένα (1) συναφές και αντίστοιχο έργο (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) με την παροχή
συμβουλών που αφορούν τη MiFID II καθώς και την αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης κινδύνων σε
κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
γ) τα στελέχη των ομάδων εργασιών τους να έχουνε επιβεβαιωμένη εμπειρία στην αξιολόγηση μοντέλων
διαχείρισης κινδύνων καθώς σε θέματα αγορών ηλεκτρικής ενέργειας,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ.4 του άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο:
ΜΕΡΟΣ ΙV.Γ του ΤΕΥΔ
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα)
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Επισήμανση
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής όπως
περιγράφονται στις παραγράφους 4.2 έως και 4.3 αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται
σε μία από τις καταστάσεις των άρθ. 73 (παρ. 1, 2 & 4), και 74 (παρ. 2, 3 & 4) του Ν.4412/2016.
5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
5.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

5.2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

5.3

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

5.4

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

5.5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

5.6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

5.7

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

5.8

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

6. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με
τα έγγραφα του παρόντος διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Η Ε.Κ. θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες
πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Αρμόδιος για διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας είναι ο κ. Απόστολος Βλάχος (τηλ: 210 3377185
και email: a.vlachos@cmc.gov.gr).
Αρμόδια για διευκρινήσεις επί των τεχνικών όρων της παρούσας είναι η κα Κάτια Νταή (τηλ: 210
3377176 και email: katiantai@cmc.gov.gr) και η κα Ηώ Σεγούρα (τηλ: 210 3377171 και email:
i.segoura@cmc.gov.gr)
Το πλήρες κείμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή
πύλη της Ε.Κ. www.hcmc.gr (Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί-> Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί Προμηθειών).
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Ε.Κ. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός
των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ / ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
NUTS ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562 Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)
Συνοπτικός Διαγωνισμός,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή
συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας
της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για
την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας.

(CPV: 85312300-2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ & Γ΄ αντίστοιχα

51.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

63.240,00 ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Την πίστωση του κωδικού αριθμού εξόδων 0439
(Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες)
Του Προϋπολογισμού 2019 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ της Αρχής
Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών πλέον του νομίμου
τέλους χαρτοσήμου (3%) και της επ’ αυτού εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ (20%) καθώς και οποιαδήποτε άλλη κράτηση τυχόν
θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας
σύμβασης με τον Ανάδοχο.

Φόρος εισοδήματος
Ν.4172/2013, άρθρο 64

Κατά την πληρωμή των υπηρεσιών θα παρακρατείται ο
προβλεπόμενος από το ν.4172/2013 άρ. 64 φόρος
εισοδήματος 8%

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως ενός (1) έτους από την ημερομηνία υποβολής της κάθε
αίτηση αδειοδότησης από τις δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες
είτε από την υπογραφή της σύμβασης, όποια από τις
προηγούμενες ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.3- Περιεχόμενο Προσφορών
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Οι Προσφορές
κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος (κλειστός) φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους
(κλειστούς) φακέλους, δηλαδή :
Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα
απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Προκήρυξη, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :
Δικαιολογητικά συμμετοχής:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Οικονομική Προσφορά:
ένα (1) πρωτότυπο
ένα (1) αντίγραφο
που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
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Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή
συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της
επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας.»
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.
Υπόψη κας Μπιτσάκου Αναστασίας
Αρ. Προκήρυξης: 3262/09.09.2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 27/09/2019
Όλοι οι επί μέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ και
τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού και
τον τίτλο του φακέλου.
Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς
και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
1.4 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα,
συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της Προκήρυξης.
Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της Προκήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγισης
Διαγωνισμών (ΕΑΔ) προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις
αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της
ημερομηνίας αποσφράγισης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations),
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο ανάδοχο να αναφέρει σε
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
1.5 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της Προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που
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θα ορίζει η ΕΑΔ.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Ε.Κ., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
1.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1.6.1- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με
το 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι: Χιλίων είκοσι ευρώ
(€1.020,00).
Οι εν λόγω επιστολές θα συνταχθούν με βάση τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), εκτός από τα Γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία βασίζονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς και γίνονται όλα
ανεξαιρέτως δεκτά, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 2756/23.05.2017 επιστολή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ:
7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η Ε.Κ. μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς,
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
της εγγύησης συμμετοχής.
1.6.2 - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), (παρ. 4 του άρθρου 79 του
ν.4412/2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.1599/1986
(Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη.
Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, η Ε.Κ. προσαρμόζει το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους
όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
διαγωνισμού. Το ΤΕΥΔ επισυνάπτεται στη Προκήρυξη της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος (βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ – ΤΕΥΔ), και αναρτάται σε μορφή αρχείου .doc στον ιστότοπο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ της παρούσας Προκήρυξης.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΤΕΥΔ)
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .doc από τον ιστότοπο της Ε.Κ. και να το αποθηκεύσει στον
Η/Υ του.
β) Στη συνέχεια, να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία που έχουν καθοριστεί από την Ε.Κ..
Υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
Σχετικά με την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σημειώνονται τα εξής:
1)
Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων
με τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2)
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
3)
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ)
διασφαλίζοντας ότι η Ε.Κ. θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι
σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς
στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4)
Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή
κοινοπραξίας πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, χωριστό ΤΕΥΔ,
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως ΙV.
5)
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα πρέπει να
συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ.
6)
Θα πρέπει (αν τυγχάνει εφαρμογής) να αναφέρονται στο ειδικό τμήμα του ΤΕΥΔ το μέρος της
προμήθειας/υπηρεσίας για το οποίο ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΤΕΥΔ αφορά στους κατωτέρω:
α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ,
β) Τον Πρόεδρο, τον Δ/νοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) στις
περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) (άρθ.73 παρ.1ββ του Ν.4412/2016).
γ) Τον Πρόεδρο του ΔΣ όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός
δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους εκπροσώπους του
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που συμμετέχει σε
αυτήν.
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν.4412/2016, η υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού
φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
- Η ημερομηνία υπογραφής του ΤΕΥΔ μπορεί να είναι έως δέκα (10) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς ημερομηνία υποβολής θεωρείται η
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου/courier ή αποδεικτικού κατάθεσης.
- Για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς και επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την ΕΑΔ είτε
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κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Ε.Κ., μετά τη σχετική γνωμοδότηση του
οργάνου.
1.6.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο εκπρόσωπο τους
1.6.4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα
του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.)
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύν ων Σύμβουλος
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
1.6.5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ανάδοχο
που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

1.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
ενιαίου φακέλου. (παρ. 1.3. του παρόντος Παραρτήματος)
Τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.7.1:
1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.
Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να είναι σύμφωνη και να ακολουθεί τη λογική του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει μια
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία δηλώνει
την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.
Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, είναι απαράβατοι και
ουσιώδεις και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς οιονδήποτε αυτών συνεπάγεται απόρριψη της
προσφοράς.
Επίσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να
περιλαμβάνει μια Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75),
στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα να αναλάβει το έργο λόγω θεμάτων
ανεξαρτησίας ή σύγκρουσης συμφερόντων.
Τέλος, ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει
πιστοποιητικό ISO 9001 για την παροχή συμβουλευτικών ή ελεγκτικών υπηρεσιών.
1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο φάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.(παρ.
1.3. του παρόντος παραρτήματος)
- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα
στον κυρίως ενιαίο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η Οικονομική Προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ΄ της
παρούσας.
Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:
1.8.1 ΤΙΜΕΣ
1.8.1.1- Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ.
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1.8.1.2- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.3- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο
στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
1.8.1.4- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.8.1.5- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.8.1.6- Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων.
ΙΙ. Ποσοστό ΦΠΑ (24%) επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)
1.8.1.7- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.8.1.8 - Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε
περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ μετά την υποβολή των προσφορών ή την κατακύρωση, θα λαμβάνεται υπ’
όψη ο τρέχων ΦΠΑ.
1.8.2 Τρόπος Πληρωμής
1. Οι πληρωμή του Αναδόχου, ήτοι το 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την έκδοση του
σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατά
το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
4. Οι κρατήσεις επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος βαρύνουν τον ανάδοχο και ανέρχονται στο
νόμιμο ποσοστό. (Σημείωση: ήτοι 0,07 % υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ
Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου στις ως άνω κρατήσεις).
5. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα αναφερόμενα Ν.4412/2016 και
την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών.
6. Επισημαίνεται ότι η καθαρή αξία (αφαιρούμενης των ως άνω κρατήσεων) των παραστατικών
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% , βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
Α΄/167/23.9.2013).
7. H πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του
αναδόχου, με βάση το τιμολόγιό του.
1.8.2.1 Κρατήσεις - Επιβαρύνσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε:
α. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%.
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β. Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%).
γ. Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(0,06%).
δ. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου στις ως άνω κρατήσεις β. και γ.
Την Ε.Κ. βαρύνει ο τρέχων Φ.Π.A.
1.8.2.2 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
Ν.4412/2016 και την υπ αριθμ. 2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας &
Οικονομικών.
1.9. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
1.10 Επισημαίνεται ότι:
1.10.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
προκήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
1.10.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών
οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την
ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο
όργανο.
1.11 KYPΩΣEIΣ - ΠOINIKEΣ PHTPEΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Κ.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται συνολική ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται συνολική ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού βεβαιώσει την
συμβατική αξία των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και
εισηγείται στο αρμόδιο, για τη διοίκηση του φορέα, όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας
από την αμοιβή του αναδόχου.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.Κ. το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1 Αποσφράγιση Προσφορών


Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
Διαγωνισμών (ΕΑΔ) της Ε.Κ., την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα
γραφεία της Ε.Κ. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα ΤΚ 10562, παρουσία των προσφερόντων ή
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
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Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από το πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η
ώρα καταχώρησης.



Η ΕΑΔ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη.



Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΑΔ του διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.



Η εξέταση των περιεχομένων των προσφορών από τους συμμετέχοντες θα γίνει κατά την διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, χωρίς την απομάκρυνσή τους από το χώρο της Ε.Κ. και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

2.1.1 Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:


Ανοίγονται οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και οι Φάκελοι των
Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε, και σφραγίζονται από ΕΑΔ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία
των Φακέλων Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των
τεχνικών φυλλαδίων, αν υπάρχουν).



Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και
αφού σφραγισθούν από την ΕΑΔ φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών
τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την ΕΑΔ και
φυλάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.



Η ΕΑΔ αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και τις Τεχνικές Προσφορές υποβάλλει σχετικό πρακτικό στη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.



Μετά την παραπάνω διαδικασία, και αφού ενημερωθούν (από την ΕΑΔ) για την αποσφράγιση όλοι οι
συμμετέχοντες, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες
Προσφορές έγιναν αποδεκτές με το πρώτο πρακτικό - στην ΕΑΔ για την αποσφράγισή τους. Όσες
δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μαζί με την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής (από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).



Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται
από την ΕΑΔ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο.



Η ΕΑΔ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών και προβαίνει στην
αξιολόγηση και κατάταξή τους σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής και στην ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.



Για όλα τα παραπάνω, η ΕΑΔ καταρτίζει δεύτερο πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στη Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία στη συνέχεια εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Ε.Κ. για τη λήψη
απόφασης έγκρισης των παραπάνω δύο (2) πρακτικών, η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους
μαζί με τα πρακτικά. Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθ. 127 του
Ν.4412/2016.



Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΑΔ έχει το δικαίωμα να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες ή υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο άρθ.102 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι:

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες


Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Διευκρινίσεις που γίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την κατάθεση των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.



Διευκρινίσεις δίδονται και γίνονται δεκτές μόνο όταν ζητούνται από την ΕΑΔ.



Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
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2.2. Απόρριψη Προσφορών

Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από
τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού που απαιτείται από την παρούσα.
2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της Προκήρυξης
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Προκήρυξης.
6. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
8. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά, η οποία θα προκύπτει από τον συμπληρωματικό
πίνακα της Οικονομικής Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
9. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισμού ή απόρριψης που απορρέει από την παρούσα
Προκήρυξη.
2.3. Υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης - Αποσφράγιση
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται παραπάνω και εφόσον παρέλθει το αναγκαίο
χρονικό διάστημα, η ΕΑΔ σύμφωνα με το αρθ.103 του Ν.4412/2016, καλεί με έγγραφη ειδοποίηση
τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, προς την ΕΑΔ της Ε.Κ., τα έγγραφα και δικαιολογητικά
που προβλέπονται στο άρθ.80 του Ν.4412/2016, για την προσκόμιση των οποίων έχει
δεσμευτεί με την κατάθεση του ΤΕΥΔ, επί ποινή αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό, σε
περίπτωση μη συμμόρφωσής του.
Συγκεκριμένα ο «προσωρινός ανάδοχος» οφείλει να προσκομίσει:
1. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ
(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες):
i. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής
της χώρας εγκατάστασής του, (έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) από την ημερομηνία
υποβολή του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση που έχει ισχύ
δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και
με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της παρ.1 του άρθ.73 του N.4412/2016, δηλαδή:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) Δωροδοκία
γ) Απάτη
δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, καθώς και για τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
Επισημαίνεται ότι:
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι κατά περίπτωση:
α) Ομόρρυθμοι εταίροι και Διαχειριστές ΟΕ & ΕΕ, β) διαχειριστές ΕΠΕ και ΙΚΕ γ) Πρόεδρος, Δ/νων
Σύμβουλος και Μέλη ΔΣ για ΑΕ, και δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι
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εκπρόσωποί του.
Τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να προκύπτουν σαφώς από τα κατατεθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα του
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.
2. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
ii. Πιστοποιητικά (που βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους) που
εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις του και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), στους οποίους δύναται να είναι εγγεγραμμένος.
iii. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή στη περίπτωση μη έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού: Ένορκη
βεβαίωση (η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή
της) του νόμιμου εκπρόσωπου του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής
σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» και
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης Υ.Α. 2063/Δ1/632/2011.
3. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα):
iv. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου
(6μήνου) από την ημερομηνία υποβολή του), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή ή
ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία εξυγίανσης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπό πτώχευση ή έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε
άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (περ.β, παρ.4,
άρθ.73 του Ν.4412/2016).
4. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙV.A του ΤΕΥΔ
(Καταλληλότητα):
v. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (Εμπορικού και Βιομηχανικού ή
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κοκ.), που θα πιστοποιεί την εγγραφή του καθώς και το ειδικό επάγγελμα
που ασκεί.
5. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙV.B του ΤΕΥΔ
(Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια):
vi. Αντίγραφα οικονομικών καταστάσεων των δυο (2) τελευταίων κλεισμένων
διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων
(στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται σύμφωνα με την
εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο «προσωρινός ανάδοχος»), εφόσον ο
υποψήφιος οικονομικός φορέας υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους ή υπεύθυνη
δήλωση του Ν.1599/1986 του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τις δυο
(2) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, σε περίπτωση που κατά την τοπική εταιρική
νομοθεσία δεν υποχρεούται στην έκδοση οικονομικών καταστάσεων.
Αν το κράτος μέλος ή η χώρα καταγωγής/εγκατάστασης του υποψηφίου οικονομικού φορέα, δεν εκδίδει
τα παραπάνω είδη εγγράφων ή πιστοποιητικών ή όπου τα έγγραφα ή/και πιστοποιητικά δεν καλύπτουν
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά μπορεί να
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αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
6. Σε απόδειξη του
ΜΕΡΟΥΣ ΙV.Γ του ΤΕΥΔ
(Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα):
vii. Κατάλογο (ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ) παρόμοιων ή συναφών έργων (συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών), και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, στον τομέα της παροχής
συμβουλών που αφορούν τη MiFID II καθώς και στην αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης
κινδύνων σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, τα οποία υλοποίησαν κατά την τελευταία
τριετία με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου,
τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού (%) συμμετοχής του υποψηφίου σε αυτά. Οι παραδόσεις και οι
παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας με πιστοποιητικά ή
πρωτόκολλα παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν δε ο Αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του εν λόγω φορέα (με υπογραφή
του εκπροσώπου αυτού).
Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Α/Α

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

(από-έως)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ
ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Ο υποψήφιος οφείλει (ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής), κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας, να έχει επιτυχώς υλοποιήσει και ολοκληρώσει, τουλάχιστον ένα (1)
συναφές και αντίστοιχο έργο (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) στον τομέα της παροχής
συμβουλών που αφορούν τη MiFID II καθώς και στην αξιολόγηση μοντέλων διαχείρισης
κινδύνων σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, το οποίο και θα πρέπει να παρουσιαστεί
αναλυτικά.
viii. Βιογραφικά των στελεχών, που θα στελεχώσουν τις ομάδες εργασίας, στην αξιολόγηση
μοντέλων διαχείρισης κινδύνων καθώς και σε θέματα αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Η ΕΑΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου»,
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Ε.Κ., υπογράφονται και
μονογράφονται εν συνεχεία όλα τα στοιχεία του φακέλου ανά φύλλο, από όλα τα μέλη της ΕΑΔ.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών,
κατακύρωσης λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η ΕΑΔ ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που
υποβλήθηκαν από τον «προσωρινό ανάδοχο» και καταρτίζει το αντίστοιχο πρακτικό με τη
γνωμοδότηση της.
Βάσει του ανωτέρω πρακτικού της ΕΑΔ, εκδίδεται κατακυρωτική απόφαση
«Οριστικού Αναδόχου» η οποία υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο της Ε.Κ..
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Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλείψεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών
και εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της παραπάνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών
αίτημα προς την ΕΑΔ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Όταν ο επιλεγείς ως «προσωρινός ανάδοχος» δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως, με την
επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
αναφέρονται ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Σε περίπτωση που και αυτός δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα
ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθεξής.
3. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της
παραγράφου 2.3, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ε.Κ. ύστερα από την ανωτέρω γνωμοδότηση
της ΕΑΔ.
Η απόφαση της κατακύρωσης του διαγωνισμού, κοινοποιείται μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Και κατόπιν της άπρακτης πάροδος των προθεσμιών άσκησης των
προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις ενστάσεων, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον
ανάδοχο μαζί με την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθ.105 του Ν.4412/2016.
Η σύμβαση υπογράφεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι, ως προς το περιεχόμενο της σύμβασης, εκτός των
αναφερομένων σε αυτήν, θα αποτελούν και θα έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σε
αυτήν, όλοι οι όροι της παρούσας Προκήρυξης ως και της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και
η οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή από την Ε.Κ.
4. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Ε.Κ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνωμοδότηση της ΕΑΔ και έγκριση του αρμοδίου
οργάνου, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθ.106 του Ν.4412/2016.
5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθ.127 του Ν.4412/2016.
α) Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Ε.Κ. που αφορά σε θέματα σχετικά με τη διενέργεια και
κατακύρωση του αποτελέσματος του παρόντος διαγωνισμού ως και την εκτέλεση της σύμβασης που θα
υπογραφεί με τον ανάδοχο, η προθεσμία άσκησης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
β) Για την άσκηση ένστασης κατά της Προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
γ) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Ε.Κ., η οποία αποφασίζει, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
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εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προκήρυξης.
6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης, ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης), εκδοθείσα σύμφωνα με την παρ.3
του άρθ.72 του Ν.4412/2016, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, ποσού ίσου με το (5%) της
συνολικής συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ.72 του
Ν.4412/2016. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), εκτός από τα Γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τα οποία βασίζονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς και
γίνονται όλα ανεξαιρέτως δεκτά, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 2756/23.05.2017 επιστολή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
(ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής
της στην Τράπεζα.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

2.

Η παρούσα προκήρυξη θα είναι αναρτημένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στo ΠΔ 394/96 στο N
2741/99, και στο υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 4851/20-2-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ, στον
δικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcm.gr).

3.

Στην περίπτωση που υπάρχουν επιπλέον διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν, θα
δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερομένου να λάβει
γνώση για αυτές.

4.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου της παρούσας διαδικασίας στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά – σχετική προκήρυξη, εκτός από προφανή σφάλματα ή
παραδρομές.

5.

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ –
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή
συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στα παρακάτω τρία υποέργα:
1.

2.

3.

Υποέργο 1: Την εξέταση της πλήρωσης από την εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.
(εφεξής ΕΧΕ) όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων του ν.4514/2018 και των σχετικών κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμών της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και
του ν.4425/2016, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστής αγοράς για τη διαχείριση
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4514/2018.
Υποέργο 2: Την εξέταση της πλήρωσης από τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές που θα
τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΧΕ όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων του ν.4514/2018 και των
σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ)
600/2014, καθώς και του ν.4425/2016, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4514/2018.
Υποέργο 3: Την εξέταση της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Κανονισμού 648/2012
(EMIR) και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών του, καθώς και του άρθρου 117Γ του ν.
4001/2011, από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου ΑΕ (εφεξής «ΕΤΕΚ») για
την επέκταση της άδειάς της για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών της ΕΧΕ, καθώς και την αξιολόγηση του νέου μοντέλου διαχείρισης
κινδύνων που θα εφαρμοστεί από την ΕΤΕΚ για τη διαχείριση των κινδύνων των παραγώγων
χρηματοπιστωτικών μέσων σχετικά με εμπορεύματα των οποίων θα αναλάβει την εκκαθάριση.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ο ανάδοχος το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των αιτήσεων αδειοδότησης θα ενημερώσει εγγράφως την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως προς την επάρκεια των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται σε αυτές,
προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για να
χορηγηθούν οι σχετικές άδειες. Σε περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη αξιολόγηση των
δικαιολογητικών αυτά κριθούν ως ανεπαρκή και οι αιτήσεις χαρακτηριστούν ότι δεν είναι πλήρεις
και δοθεί παράταση για τη συμπλήρωσή τους, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν καθώς
και να προβεί σε επαναξιολόγηση της επάρκειας αυτών όταν κατατεθούν.
2. Ο ανάδοχος αναφορικά με τα υποέργα 1 και 2, δηλαδή την αδειοδότηση της ΕΧΕ ως διαχειριστή
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4514/2018 και την αδειοδότηση των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του ΕΧΕ ως ρυθμιζόμενων αγορών σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.
4514/2018 θα παραδώσει έκθεση αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του θεσμικού
πλαισίου για την αδειοδότηση διαχειριστών αγορών και ρυθμιζόμενων αγορών, η οποία θα
περιλαμβάνει και τα ευρήματα από ενδεχόμενους επιτόπιους ελέγχους που θα κριθούν αναγκαίοι να
πραγματοποιηθούν, καθώς και σύνοψη των βασικών διαπιστώσεων και διατύπωση τελικής γνώμης
από τον ανάδοχο ως προς το βαθμό συμμόρφωσης. Η έκθεση αξιολόγησης θα είναι υπογεγραμμένη
από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.
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3.

4.

Ο ανάδοχος θα αναθεωρήσει την υπάρχουσα έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων της εταιρείας
ΕΤ.ΕΚ, ως προς τα σημεία που χρήζουν αλλαγών λόγω της επέκτασης της άδειας, το αργότερο 20
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
648/2012, και θα υποστηρίξει την εν λόγω έκθεση κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Η έκθεση
αξιολόγησης του κινδύνου βασίζεται στο Template Risk Assessment, το οποίο παρουσιάζεται
παρακάτω στο παρόν Παράρτημα, καθώς και σύνοψη των βασικών διαπιστώσεων και διατύπωση
τελικής γνώμης ως προς το βαθμό συμμόρφωσης της ΕΤ.ΕΚ προς το σύνολο των προϋποθέσεων
που θέτουν ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012, και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμοί, για
την επέκταση της άδειάς του. Η έκθεση αξιολόγησης κινδύνου θα είναι υπογεγραμμένη από ορκωτό
ελεγκτή – λογιστή και θα παραδοθεί και στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πορεία αυτού.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει μια
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), (όπως αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, παρ. 1.7) στην οποία θα δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά
ορίζονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
Οι προδιαγραφές του παρόντος Παραρτήματος συμπεριλαμβάνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Όλες οι
προσφορές πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.
Επίσης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει
μια Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία
δηλώνει ότι δεν έχει οποιοδήποτε κώλυμα να αναλάβει το έργο λόγω θεμάτων ανεξαρτησίας
ή σύγκρουσης συμφερόντων.
Τέλος, ο Υποψήφιος Ανάδοχος στο φάκελο τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει
πιστοποιητικό ISO 9001 για την παροχή συμβουλευτικών ή ελεγκτικών υπηρεσιών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TEMPLATE RISK ASSESSMENT
Introduction
Article 19(1) of EMIR provides that within four months of the submission of a complete application (for
authorisation) by a CCP, the national competent authority referred to in Article 22 of EMIR (NCA)
shall conduct a risk assessment of the CCP and submit a report to the CCP college.
In October 2012, PTSC identified that production of a common template for the risk assessment report
would facilitate consistent supervisory practices and approaches across CCP colleges and ensure that
CCP colleges add real value to the authorisations process.
This template risk assessment report does not cover all of the CCP requirements in EMIR. NCAs are
encouraged to use this template risk assessment report as a starting point to provide
the basis for their full risk assessment report for authorisation under EMIR. The full risk
report provided to the CCP college should consider and provide a detailed summary of the CCPs
compliance with all of the organisational, conduct of business and prudential CCP requirements in
EMIR, the risks that arise and how they have been mitigated.
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General Requirement: Capital

Legal references:

Articles 16 and 47(2) of EMIR and Commission Delegated Regulation (EU) No
152/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the
European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical
standards on capital requirements for central counterparties (Capital Requirements
RTS)

1. Capital requirements:
A) The amount of the CCP’s capital requirement for winding down or restructuring its activities as

calculated in accordance with Article 3 of Capital Requirements RTS and a description of the
inputs into this calculation (i.e. the CCP’s annual gross operational expenses, time span for
winding down or restructuring, etc);
B) The amount of the CCP’s capital requirements for operational and legal risk as calculated in

accordance with Article 4 of Capital Requirements RTS and a description of the inputs into this
calculation (i.e. which measurement approach is used, deductions etc);
C) The amount of the CCP’s capital requirements for credit, counterparty and market risks as

calculated in accordance with Article 5 of Capital Requirements RTS and a description of the
inputs into this calculation (i.e. the CCP’s risk-weighted exposure amounts for credit and
counterparty credit risk, the method used for calculating non-covered market risk, the CCP’s
exposures to another CCP under the conditions referred to in Articles 52 and 53 of EMIR, etc);

D) The amount of the CCP’s capital requirements for business risk calculated in accordance with

Article 5 of Capital Requirements RTS and a description of the inputs into this calculation (i.e.
the reasonably foreseeable adverse scenarios relevant to its business model, etc).
E) The value of the notification threshold, if different to that specified in Article 1 of Capital

Requirements RTS.

2. Capital position:
A) The amount of capital held by the CCP at the date of writing of the risk assessment report.
B) The minimum and maximum amount of capital held by the CCP during the twelve months

preceding the date of application for authorisation/extension of authorisation under EMIR and a
description of the stability of the amount of capital held over the course of that period.

C) An analysis of the CCP’s procedures for calculating and monitoring the amount of capital that it

holds.

D) An analysis of the procedures the CCP has in place to identify business risks including

reputation, strategic or any other risk that may arise from the economic or business
environment and that may impact its on-going functions and its revenues, expenses and level
of capital.
E) An analysis of how the CCP’s capital is invested, including details of the time needed to liquidate

and access capital, in particular in light of the proposed wind down plan.
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Organisational Requirements
Legal references:

Articles 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37 and 38 of EMIR and Articles 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 and 11 of Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19
December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European
Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on
requirements for central counterparties (Organisational Requirements RTS)

A) An analysis of the corporate and organisational structure, governance arrangements, risk
management and internal control mechanisms, including the compliance function, internal auditing
and information technology structure.
B) General provisions
a. Details of the processes that are designed to effectively identify, manage, monitor and
report the risks to which the CCP is or might be exposed, including:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

key components of the CCP’s governance arrangements;
adequacy of staff;
lines of responsibility and reporting lines;
implications of the group for the CCP’s own governance arrangements; and
the appropriateness of risk management tools.
An organisational chart.

b. Details on how the appropriateness and proportionality of systems, resources and
procedures is ensured by the CCP.
c.

Details of the remuneration policy and in which way it is designed to promote a sound and
effective risk management.

d. Details on the adequacy of information technology systems and how the security, integrity
and confidentiality of information is maintained.
C) Senior management and the board
a. Details on experience so as to ensure the sound and prudent management of the CCP.
b. Details on the assessment with respect to the independence of board members.
c.

Details on the composition of the board.

d. Details on the authority and formalisation of terms of reference of the CCP’s governance
arrangements.
e. Confirmation that the governance bodies of the CCP receive adequate information flows to
enable them to function effectively.
D) Risk committee
a. Details on the composition of the risk committee, including details on the experience and
competence of committee members.
b. Details on the independence of the board member chairing the risk committee.
c.

Details on how it is ensured that the risk committee is consulted on developments
impacting the risk management of the CCP, including in emergency situations.

d. Details on how members of the risk committee are bound to confidentiality.
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e. Details of client representation on the risk committee, or the CCP’s justification for not
having client representation on the risk committee.
E) Shareholders and members with qualifying holdings
a. Analysis on the due diligence performed by the CCP to ensure shareholders with qualifying
holdings are suitable.
F) Conflicts of interest
a. Details on the assessment of the CCP with respect to potential conflicts of interest and any
conflicts of interest existing at the time of writing of the risk assessment report.
b. Details on the assessment that the procedures of the CCP aimed at resolving possible
conflicts of interest are adequate.
G) Outsourcing
a. Details of the outsourcing by the CCP of any functions relevant to EMIR requirements.
b. An analysis of the outsourcing of operational functions, services or activities and how the
requirements under Article 35 are met.
c.

An analysis of how full responsibility of the CCP for discharging all of its obligations under
EMIR is ensured.

H) Record keeping
a. Details on how the requirements according to Article 29 EMIR and the general requirements
according to art. 12 RTS is ensured (specifically re the accessibility, durability and
granularity of information);
b. Details on how full access to records is ensured where the CCP maintains records outside
the European Union.
I)

Participation requirements
a. Details of the criteria to become a clearing member and a demonstration of their fairness,
objectivity, their relation and proportionality to risk including the provisions of client clearing
services.
b. Details of the process and procedures in place to allow the on-going assessment of, and
yearly comprehensive review of compliance with, those criteria and management of cases
where those requirements are not fulfilled anymore.

J)

Transparency
a. Evidence of the availability of CCP governance arrangements and governing rules including,
amongst others:
i. admission criteria;
ii. operational and technical requirements related to communication protocols and
message formats;
iii. access denial/suspension;
iv. a description of the clearing members (and client when applicable) rights and
obligations and associated risks;
v. prices and fees related to the services provided including discounts and rebates;
vi. price information used to calculate end-of-day exposures;
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vii. volumes of cleared transactions for each class of instruments on an aggregated
basis;
viii. breaches by clearing members of the participation criteria under the condition
stated in Article 38(5) of EMIR;
ix. complaint procedures
Organisational Requirement: Business Continuity
Legal references:

Articles 34 of EMIR and Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22 and 23 of Commission
Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with
regard to regulatory technical standards on requirements for central counterparties
(Business Continuity RTS)

A) An analysis of the CCP’s business continuity policy and the main elements of the disaster recovery
plan of the CCP. An analysis of the CCP’s procedures for ensuring the timely and orderly settlement
or transfer of the assets and positions of clients and clearing members in the event of withdraw of
the authorisation.
B) Details on the business continuity policy and the disaster recovery plans, including:
a. Details of the governance and approval process of the business continuity policies and the
frequency and processes linked to the independent review. Reference to how this policy is
documented and implemented.
b. Details of the critical business functions and systems that the policies refer to, the criteria
used for their identification and the methods employed to assure their continuity.
c.

Reference to the interrelation and dependencies with other external systems and services
outsourced, including how the CCP manages possible business risk that both may involve.
An analysis of the overall impact of a disruption of the CCP on the market serviced by it.

d. An analysis of the scenario analysis and the tests that the CCP performs and the risks
covered by them, their frequency and the process for actualising them and how the clearing
members and relevant stakeholders are involved in those tests.
e. Details of the processes, objectives and time periods contained in the disaster recovery plan
and whether they satisfy the limits established in EMIR RTS and allow all payment
obligations to be met in due time. Details of the human resources available for recovery,
including the number, the capabilities, the adequacy and situation of the secondary sites
and other recovery arrangements.
f.

Details on the crisis management function, its compositions and the relevant processes for
addressing a crisis event.

g. Details on the communication plan including how the communications needs of all relevant
stakeholders of the CCP are to be met during a crisis event.
h. Details of business continuity and disaster recovery testing arrangements and results,
including frequency and arrangements for taking into account and implementing any
lessons learned following a test.
Conduct of business rules: Segregation and Portability
Legal references: Articles 39 and 48 of EMIR
A) A description and analysis of the CCP’s rules, procedures and commercial terms to:
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a) Separately identify and record all assets and positions for the account of a given clearing
member from the assets of the CCP and from the assets and positions for the account of
other clearing members.
b) Ensure that all assets and positions that the CCP has been informed are for the account of
clients of a given clearing member are held segregated from the assets and positions for
the house account of the clearing member in question.
c) Ensure that all assets and positions that the CCP has been informed are for the account of
an individual client of a clearing member where the individual client in question has elected
for its assets and positions to be held on an individual segregated basis are held segregated
from the assets and positions for the house account of the clearing member in question and
for the account(s) of the other clients of the clearing member in question.
d) Ensure that positions and assets held in a given account can in no situation be netted with
positions or assets held in another account, or exposed to losses arising from another
account.
B) In case the CCP offers segregated client accounts in forms additional to than omnibus client
segregation and individual client segregation;
a) Confirmation that the CCP also provides the choice of accounts that enable a client of a
clearing member to elect for its assets and positions to be held on either omnibus client
segregation or an individual client segregation basis.
b) A description and analysis of the additional form(s) of segregated account that the CCP
makes available to clearing members, including a confirmation that the form(s) of account
in question provide at least an equivalent level of segregation and protection of assets and
positions for the account of the clients as the CCP’s arrangements to hold client assets and
positions on an omnibus client segregation basis.
C) Details of all fees or charges the CCP will charge for use of each form of account it offers for the
purpose of holding client positions and assets and an analysis of whether such costs are reflective
of the cost incurred by the CCP in providing such forms of account and can be considered
commercially reasonable.
D) A description and analysis of the CCP’s arrangements to make publically available details on the
level of protection offered to a client that each form of client account it provides, including details of
how the form of account in question interacts with the insolvency law applicable to the operation of
the CCP.
E) A description and analysis of the CCP’s arrangements for, in the event of the default of a clearing
member,:
a) Attempting to port the positions and assets for the record of an account held by the
defaulted clearing member on an omnibus client segregation basis to another clearing
member; and (should such attempts fail),
b) For the liquidation of such positions and the return of the collateral to the clients in
question (if known to the CCP) or to the clearing member for the account of the clients.
F) A description and analysis of the CCP’s arrangements for, in the event of the default of a clearing
member,:
a) Attempting to port the positions and assets for the record of an account held by the
defaulted clearing member on an individual client segregation basis to another clearing
member; and (should such attempts fail),
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b)

For the liquidation of such positions and the return of the collateral to the client in question
(if known to the CCP) or to the clearing member for the account of the client.
Prudential Requirement: Margins

Legal references:

Article 41 of EMIR and Articles 24,25,26,27 and 28 of Commission Delegated
Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU)
No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to
regulatory technical standards on requirements for central counterparties (Margins
RTS)

A) An analysis of the methodology adopted for the calculation of initial margins, including how it has
been verified that the initial margins are not lower than those would be calculated using a
confidence interval of 99%, a time horizon for the calculation of historical volatility of 1 year and a
time horizon for the liquidation period of 2 business days (5 business days for OTC derivatives) and
the evidence that the methodology complies with the relevant referred to in the above paragraph as
applicable.
In case the CCP adopts portfolio margining then an analysis of the composition of the portfolio per
asset class, including an indication of the materiality of the resulting margin reductions.
B) An analysis of the risk management measures adopted by the CCP, including:
a) The criteria considered when determining the confidence interval to be applied to the
calculation of the margins for each class of financial instruments, including OTC derivatives.
b) The time horizon used for the calculation of historical volatility and the confidence interval,
including the data used to calculate this.
c) If historical observations are not available, the conservative assumptions used instead.
d) The liquidation period adopted, highlighting the criteria to be followed when making such a
selection.
If offsets or reductions in the required margins are allowed, the approach followed on portfolio
margining, providing statistical evidence of the correlation between the financial instruments
and an indication of the materiality of the resulting margin reductions.
e) An analysis of the stress testing programme carried out on margin reductions.
f)

The options chosen to limit procyclicality in calculating initial margins.

C) Details of the previous independent review of the CCPs model, including details of who performed
the review, the results of the review and when the next review is due.
D) A summary of the CCP’s margin backtesting results for the period of six months prior to the writing
of the risk assessment report.
Prudential Requirements: Default Fund and Default Waterfall
Legal references:

Articles 42, 41, 43 and 45 of EMIR and Articles 24, 25, 26, 27, 28, 35 and 36 of
Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012
supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the
Council with regard to regulatory technical standards on requirements for central
counterparties (Default Fund and Default Waterfall RTS)

A) An analysis of the methodology adopted for the calculation of default fund size for each default
fund maintained by the CCP, including:
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a)

An analysis of the CCP’s definition of extreme but plausible market conditions and the CCP’s
framework for defining and reviewing the type of extreme but plausible market conditions that
could expose it to greatest risk and its framework for reflecting market movements and the
corresponding evidence that under extreme but plausible market conditions the default fund
would enable the CCP to withstand the default of the clearing member to which it has the
largest exposures or of the second and third largest clearing member if the sum of their
exposure is larger;

b) the minimum amount below which the size of the default fund is not to fall under any
circumstances;
c) the criteria to calculate each clearing member’s contribution and evidence of their
proportionality to clearing members’ exposures.
B) The current value of the margin and default fund contributions held per clearing member as at the
time of writing the risk assessment report and evidence that the corresponding amounts are prefunded.
C) Details of the minimum clearing member contribution required towards the default fund.
D) Details of how and when the default fund is calculated and how soon a clearing member is
expected to contribute additional funds after calculation.
E) CCPs governance procedure of the default fund and waterfall to ensure its appropriateness
F) Evidence that the CCP’s dedicated own resources are duly indicated separately on the CCP’s balance
sheet. If the CCP has established more than one default fund, then evidence of separate indication
of the CCP’s dedicated own resources required under EMIR allocated proportionately to each default
fund.
G) Evidence of the calculation of the amount of the CCP’s dedicated own resources.
H) Details of the composition of the CCP’s dedicated own resources and how these are invested such
that the resources are freely available.
I)

Evidence of the CCP’s procedures for notifying its NCA about breaches of its dedicated own
resources requirements and of its replenishment plan in such situations.

J)

Evidence that the CCP maintains ‘cover 2’ protections in each default fund it operates at all times,
including the frequency of resizing the default fund and details of the CCP’s arrangements for
resizing and/or replenishing the default fund when required .

K) Details of how client positions are included in the CCP calculation of the required size of each
default fund maintained by the CCP. If not all client positions are included in the sizing calculation,
a justification for the exclusion of the relevant client positions.
Prudential Requirement: Default Procedures
Legal references:
A)

Article 48 of EMIR

A description and analysis of adequacy and enforceability the CCP’s rules enabling the CCP to take
action to:
a) Identify an event of default by one of the CCP’s clearing members and place a clearing member
in question into default.
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b) Take action to manage the default including, where necessary, realising the collateral of the
defaulting member and liquidating its positions.
c) Return surplus collateral remaining after finalisation of the management of the default to the
CCP to the estate of the defaulted clearing member and/or to the clients of the defaulted
clearing member and/or to the account of the clients at the defaulted clearing member as
required.
B)

A description and analysis of adequacy and practicality of the CCP’s arrangements to:
a) Implement its default rules, as described in Sections A (a) to (c) of this section;
b) Communicate with the NCA with lead regulatory responsibility for the CCP.

C)

A description of any regular testing and verification the CCP performs to evaluate the effectiveness
and efficiency of the arrangements, as described in Sections B (a) of this section.

Prudential Requirement: Liquidity Risk Control Requirements
Legal references:

A)

Articles 44 of EMIR and Articles 32, 33 and 34 of Commission Delegated Regulation
(EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No
648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory
technical standards on requirements for central counterparties (Liquidity Risk
Control Requirements RTS)

An analysis of:
 The credit lines or similar arrangements and other resources available to the CCP to cover its
liquidity needs, highlighting the concentration limits on each clearing member, parent
undertaking, or subsidiary providing such credit lines.
 The CCP’s liquidity risk management framework including the assessment of potential liquidity
needs under a wide range of stress scenarios referring inter alia to the default of the two
clearing members to which the CCP has the largest exposures and the liquidity risk stemming
from the CCP’s investment policy in extreme but plausible market conditions. This description
should include details of and justification of; the scenarios and assumptions used to establish
the CCPs business as usual and stressed liquidity needs and the time horizon used by the CCP
in calculating its stressed liquidity needs

B)

The following information:
a) Details of the governance process followed by the CCP with regard to establishing and
maintaining its liquidity risk plan.
b) Identification of the types of entities to which the CCP has liquidity exposures and the factors
driving this exposure.
c) An example of the daily and quarterly reports produced by the CCP in respect of its liquidity
needs and resources.
d) A summary of the results of the CCP’s liquidity stress testing for the period six months prior to
the writing if the risk assessment report, including identification of any breaches identified.
e) An analysis of the liquid resources available to the CCP as at a certain date, including the
quantum of cash deposited at central banks and at authorised credit institutions, the value of
committed credit lines and committed repurchase agreement and an analysis of the highly
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marketable financial instruments available to the CCP and the CCP’s plans and arrangements for
liquidating such collateral if required.
f) A

report

regarding

the

way

liquidity

needs

in

different

currencies

are

managed,

g) Results of any internal audit or other similar examination of liquidity from the last twelve
months.
h) An analysis of the procedures put in place by the CCP to access liquid financial resources to
fulfil its payment obligations during a liquidity shortfall including the results of the tests of the
CCP’s procedures to access pre-arranged funding arrangements.
i) An analysis of how the concentration of the CCP liquidity risk exposures is managed, including
exposures to the settlement banks, payment systems, securities settlement systems, nostro
agents, custodian banks, liquidity providers, interoperable CCPs, service providers.
j) An analysis of the processes that the CCP will put in place in case of breaches of concentration
limits.

Legal references:

Prudential Requirement: Collateral Requirements
Articles 46 of EMIR and Articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44 of Commission
Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing
Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with
regard to regulatory technical standards on requirements for central counterparties
(Collateral Requirements RTS)

A)

An analysis of the policies and procedures adopted by the CCP to assess and monitor the liquidity
of assets accepted as collateral. The analysis should distinguish between the cash and non-cash
collateral.

B)

An analysis of how the CCP manages the currency risk to which it is exposed in holding collateral in
the form of cash [by different currency].

C)

The following information:
a) Analysis of how the CCP has ascertained that the credit and market risk for each type of
financial instrument selected for collateral purposes is low.
b) Analysis of how the CCP manages the currency risk, if any, stemming from its investment of
financial instruments.
c) Analysis of how the CCP ensures that the financial instruments accepted as collateral are
compliant with the required features provided for in the Collateral Requirements RTS.
d) Analysis of how the CCP manages significant wrong-way risk.
e) If bank guarantees or gold are collected as collateral, analysis of how the CCP has ascertained
that the requirements prescribed in the Collateral Requirements RTS are met.
f) If the underlying of derivatives contracts or the financial instruments that originate the CCP
exposure are accepted as collateral, analysis of how the CCP has ascertained that it is
appropriate and sufficiently prudent to do so.
g) An analysis of the CCP’s procedures and policies for monitoring the credit quality, market
liquidity and price volatility of each asset accepted as collateral and to ascertain the mark-tomarket value of those assets.

Page 35 of 71

ΑΔΑ: 6ΑΕΥΟΡΡΠ-7ΑΦ

19PROC005534931 2019-09-09

h) An analysis of the procedures and policies established to determine that the CCP’s haircuts are
prudent and adequate and limit, as far as possible, procyclical effects.
i) An analysis of the CCP’s procedures and policies to ensure that collateral is sufficiently
diversified and in order to ensure that the CCP can liquidate its collateral without a significant
market impact.
j) An analysis of how the CCP assesses its concentration risk and how it determines appropriate
concentration limits, including at the level of:
i. individual issuers;
ii. type of issuers;
iii. type of asset;
iv. each clearing member; and
v. all clearing members.
k) An analysis of the criteria that the CCP has taken into account when setting concentration limits
in terms of economic sector, activity, geographic region, credit risk, liquidity and price volatility
of the issuer of the financial instruments.
l) Details of any other arrangements applied by the CCP to ensure all conditions set out in the
Collateral Requirements RTS are observed.
Prudential Requirement: Investment Policy
Legal references:

Articles 47 of EMIR and Articles 45, 46, 47, 48 and 49 of Commission Delegated
Regulation (EU) No 153/2013 of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU)
No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to
regulatory technical standards on requirements for central counterparties
(Investment Policy RTS)

A)

An analysis of the CCP’s investment policy. In particular a breakdown of the percentage of margins
that are invested in financial instruments and cash for the period of one month prior to the writing
of the risk assessment report. Regarding the portion of margins invested in cash, a breakdown of
the percentage of unsecured and collateralised deposits over the same period.

B)

An analysis of the risk management measures adopted by the CCP in investing its financial
resources. The analysis should distinguish between the CCP’s investments in financial instruments
and its deposits of cash.

C)

The following information:
a) An analysis of how the CCP assesses that all financial instruments in which it invests are highly
liquid.
b) An analysis of the how the CCP assesses that the credit and market risk for each type of
financial instrument selected for investment purposes is low; and, how the CCP is assured that
the average time to maturity of its portfolio remains under 2 years.
c) A list of financial instruments in which the CCP invests its financial resources weighted by type
of financial instrument, individual issuer and type of issuer.
d) An analysis of how the CCP manages the currency risk, if any, stemming from its investment in
financial instruments.
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e) Identification of the financial institutions where instruments are deposited and a description of
the arrangements by which they are deposited. An analysis of the methodology used by the
CCP to assess the credit risk of the financial institution and the arrangements implemented by
the CCP to prevent losses due to the default or insolvency of the financial institution.
f) An analysis of how the CCP ensures that the financial instruments in which it invests remain
sufficiently diversified, including an analysis of how the CCP determines appropriate
concentration limits, including at the level of:
i.
Individual financial instruments;
ii.
Types of financial instruments;
iii.
Individual issuers;
iv.
Types of issuers;
v.
Counterparties with which the CCP deposits financial instruments.
g) how, when considering types of issuers, a CCP takes into account geographic distribution,
interdependencies and multiple relationships that an entity has with a CCP, credit risk, and
exposures the CCPs has to the issuer through products cleared by the CCP.
h) The risk mitigation measures to be applied by the CCP when concentration limits are exceeded.
D)

The following information:
a) Where the CCP deposits cash overnight, the methodology used by the CCP to assess the credit
risk of the financial institution.
b) An analysis of how the CCP manages currency risks, if any, stemming from the deposit of cash.
c) For the portion of cash deposits that are collateralised, an analysis of the arrangements for
collateralisation and for ensuring that the financial instruments received under the
collateralisation arrangement meet the criteria established in the Investment Policy RTS.
d) With reference to the portion of cash deposited without collateralisation, an analysis of how the
risk arising from such exposures is managed, including how the CCP ensures that it is not
exposed to losses due to the default or insolvency of one of its depository financial institutions.

E)

An assessment of the investment policy including how it assures that the framework the avoidance
of conflicts of interest with the commercial interests of the CCP.

F)

An analysis of the revenues generated by the investment of financial resources, and, the
proportion these represent of the total revenues of the CCP.
Where assets are deposited with a third party, an analysis of how assets belonging to clearing
members are identifiable separately from assets belonging to the CCP and from assets belonging to
the third party.

G)

Prudential Requirement: Review of models, stress testing and back testing
Legal references:

Articles 41 and 49 of EMIR and Articles 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63 and 64 of Commission Delegated Regulation (EU) No 153/2013 of 19
December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European
Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on
requirements for central counterparties (Review of models, stress testing and back
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testing Requirements RTS)
Item 1: Models and Programmes
A)

The following information:
a) A summary analysis of the validation process for the CCP’s models, methodologies and liquidity
risk management framework.
b) The summary of the criteria adopted by the CCP to assess whether its models, methodologies
and liquidity risk management framework can be successfully validated including the results of
such testing.
c) A summary analysis of the policies and procedures the CCP uses to assess the appropriateness,
accuracy, reliability and resilience of its models, methodologies and liquidity risk management
framework.
d) The criteria adopted by the CCP to assess the independence of the third party or internal
resources that validate its models, methodologies and liquidity risk management framework.

Item 2: Back testing
B)

The following information:
b) An analysis of the CCP’s back-testing programme for determining the adequacy of margin
coverage adequacy (i.e. ex-post comparison of observed with expected outcomes derived from
the use of margin models), the time horizons used for such tests, and the criteria used to
assess the results of the CCP’s back-testing programme.
c) An analysis
i.
ii.
iii.
iv.

of the details on CCP’s procedures for its back testing programme, including:
the frequency of back tests;
the actions to be taken depending on the results of the back tests;
the reporting to be provided to the risk committee following back tests;
the availability of results to all clearing members and clients following back tests.

Item 3: Sensitivity testing and analysis
C)

The following information:
a) A summary of the sensitivity tests that the CCP has adopted to assess the coverage of its
margin model under various market conditions using historical data from realised stressed
market conditions and hypothetical data for unrealised stressed market conditions.
b) The actions to be taken depending on the results of the tests and analysis.
c) The reporting to be provided to the risk committee following such tests.

Item 4: Stress testing
D)

The following information:
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a) An analysis of the CCP’s programme of stress tests for the models it uses to estimate its risk
exposures, in order to assess the adequacy of its financial resources, including the stress testing
scenarios employed by the CCP.
An summary of the details on CCP’s procedures for its stress testing programme regarding:
i.
the reporting to be provided to the risk committee following stress tests;
ii.
the availability of analysis to all clearing members and clients following stress tests.
b) An analysis of the CCP’s programme of stress tests for its total financial resources, including:
i.
The CCP’s methodology for ascertaining that its combination of margins, default
fund contributions and other financial resources are sufficient to cover the default
of at least the two clearing members to which it has the largest exposures under
extreme but plausible market conditions (and methodology for ascertaining that its
stress tests also take into account the potential losses resulting from the default of
entities in the same group as the legal entity that is the clearing member);
ii.
The CCP’s methodology for assessing losses on clearing member positions,
including, inter alia, the impact of liquidating the positions on the market, as well as
the effect of the default of a clearing member that issues financial instruments
cleared by the CCP.
Item 5: Coverage and using test results
E)

An analysis of the CCP’s procedures for:
a) Adapting its margin requirement calculations to changes in market conditions;
b) Evaluating the adequacy of its haircuts in observed and extreme but plausible conditions;
c) Taking into account correlations/offsets among products;
d) Evaluating the sources of testing exceptions highlighted both by back tests and stress tests and
for making changes to its models and recalibrating its parameters;
e) Taking appropriate action with regard to its models when the results of its back tests indicate
that the model does not identify the appropriate amount of initial margin necessary to achieve
the intended level of confidence;
f) Determining the amount of additional margin the CCP may need to collect including on an
intraday basis.

Item 6: Reverse stress test
F)

The following information:
a) An analysis of the reverse stress tests that the CCP has adopted to identify the market
conditions under which the combination of margins, default fund and other financial resources
may provide insufficient coverage of credit exposures and for which its liquid financial resources
may be insufficient.
b) An analysis of how the CCP uses its reverse stress tests to identify extreme but plausible
scenarios for the sizing of its default fund.
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c) The reporting to be provided to the risk committee following such tests.
Item 7: Public disclosure
A)

An analysis of the CCP’s procedures for the disclosure of the general principles underlying its
models, methodologies and tests, its high level test results, any corrective actions undertaken and
the key aspects of its default procedures.

Prudential Requirement: Settlement
Legal references:

Article 50 of EMIR

A) Details of a CCP’s use of central bank money to settle its transactions, where relevant.
B)

Where central bank money is not used; details of the alternative solutions implemented including,
where applicable; name(s) of the commercial bank(s) used, actual or predicative value flows (per
currency, per bank), details of cash settlement risks identified by the CCP, details of how these risks
are monitored, and an assessment of the adequacy of the mitigation measures implemented.

C) Details of how the CCP’s obligations with respect to deliveries of financial instruments, including
whether it has an obligation to make or receive delivery of a financial instrument, is made
transparent to clearing members and clients.
D)

Where the CCP has no obligation to make delivery or bear liability for the delivery of a cleared
contract, a confirmation that the risk of non-delivery is clearly articulated in the CCP’s rule book and
what the compensation to participants is (if any) of a delivery failure will be.

E) Where a CCP has an obligation to make or receive physical deliveries of financial instruments,
details of whether such deliveries are effected through:
a) the use of delivery-versus-payment mechanisms, or (for contracts for which delivery-versuspayment is not used);
b) An analysis of the process for the physical delivery of the contract, details of the extent to
which the CCP bears the principal risk and/or guarantees the performance of the delivery and
the risks the CCP is exposed to as a result of the delivery mechanism and how these risks are
mitigated.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………
Κατάστημα ………………………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax) …………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..…………….
Ευρώ………….....…..…………………………..………………….
Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……. ΕΥΡΩ 1.020,00
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ 1.020,00 (και ολογράφως) Χιλίων Είκοσι Ευρώ υπέρ της εταιρείας …………………………
(ΑΦΜ:………………………… και Δ.Ο.Υ.:……………….) Δ\νση………………………………………………………… δια τη
συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την ανάθεση
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της
άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας με την υπ. Αρ.
3262/09.09.2019 προκήρυξή σας.
-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 2 %
της συνολικής προϋπολογισθείσης (εκτός του Φ.Π.A.) αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα, του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη Προκήρυξη.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………………………………
Κατάστημα ………………………………………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax) …………………………………..
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..…………….
Ευρώ………….....…..…………………………..………………….
Προς την
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου
105 62 Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………………. ΕΥΡΩ …………
-

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ. ………… (και ολογράφως) ……………………………………………………., στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………………….. (ΑΦΜ:…………………………… και
Δ.Ο.Υ.:……………….) Δ\νση……………………………………………………… για την καλή εκτέλεση από αυτήν των
όρων της ετήσιας σύμβασης, που θα υπογράψει μαζί σας για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις
ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας
Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………………………………. ΕΥΡΩ αυτής.

-

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.

-

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 3262/09.09.2019

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ………………………………..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΠΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ

(24% ή
διαφορετικό σε
περίπτωση
αλλαγής)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
(€)

Κόστος παροχής συμβουλευτικών

1

υπηρεσιών προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες
αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου
Ενέργειας και της επέκτασης της
άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης
του Χρηματιστηρίου Αθηνών για
την εκκαθάριση των συναλλαγών
των
Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας

(Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ………….………………………
για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ως άνω εταιρεία προς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της
επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την
εκκαθάριση

των

συναλλαγών

των

Ενεργειακών

Χρηματοπιστωτικών

Αγορών

του

Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ………………………. ΕΥΡΩ,
Στην Αθήνα, σήμερα στις ……… …., ημέρα ………………και ώρα ………….. π.μ, στην έδρα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ (εφεξής «ΕΚ»), οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ο κ. ,….…………………..., …….
της «ΕΚ» που με βάση τις κείμενες διατάξεις την εκπροσωπεί, και ο κ. …………………………………,
νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ………………….……….., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
Την 23η Σεπτεμβρίου 2019 διενεργήθηκε, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3262/09.09.2019 Προκήρυξη
της «ΕΚ», Συνοπτικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή
συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας».
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την αριθ. ……………. απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της «ΕΚ». στο όνομα της παραπάνω εταιρείας.
Κατόπιν τούτου η «ΕΚ», αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία, ονομαζόμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή
αναλαμβάνει το έργο για την «Ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή
συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου
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Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας», με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.1. Περιγραφή:
Η παρούσα

σύμβαση

αφορά

στην

παροχή

συμβουλευτικών

υπηρεσιών

από

ελεγκτικές

ή

συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του Χρηματιστηρίου
Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και συγκεκριμένα στα παρακάτω τρία υποέργα:
1.

2.

3.

Υποέργο 1: Την εξέταση της πλήρωσης από την εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.
(εφεξής ΕΧΕ) όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων του ν.4514/2018 και των σχετικών κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμών της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, καθώς και
του ν.4425/2016, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως διαχειριστής αγοράς για τη διαχείριση
Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4514/2018.
Υποέργο 2: Την εξέταση της πλήρωσης από τις Ενεργειακές Χρηματοπιστωτικές Αγορές που θα
τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΧΕ όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων του ν.4514/2018 και των
σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ)
600/2014, καθώς και του ν.4425/2016, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4514/2018.
Υποέργο 3: Την εξέταση της πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων του Κανονισμού 648/2012
(EMIR) και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών του, καθώς και του άρθρου 117Γ του ν.
4001/2011, από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου ΑΕ (εφεξής «ΕΤΕΚ») για
την επέκταση της άδειάς της για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών της ΕΧΕ, καθώς και την αξιολόγηση του νέου μοντέλου διαχείρισης
κινδύνων που θα εφαρμοστεί από την ΕΤΕΚ για τη διαχείριση των κινδύνων των παραγώγων
χρηματοπιστωτικών μέσων σχετικά με εμπορεύματα των οποίων θα αναλάβει την εκκαθάριση..

1.2. Μεθοδολογική Προσέγγιση – Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα
Η ομάδα εργασίας του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», βάσει της …. Προσφοράς της, θα παρέχει την πλήρη
υποστήριξή της στην «ΕΚ», προκειμένου να υλοποιηθούν επιτυχώς και τα τρία (3) παραπάνω υποέργα.
Η ομάδα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα συνεργάζεται με τις ομάδες εργασίας της «ΕΚ», για την
παρακολούθηση της πορείας του έργου, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια
του έργου ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να ενημερώνει την «ΕΚ» για την πορεία αυτού.
Τα παραδοτέα προϊόντα της σύμβασης αναφέρονται αμέσως παρακάτω στο χρονοδιάγραμμα του
έργου.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση στην «ΕΚ» των
αιτήσεων αδειοδότησης θα ενημερώσει εγγράφως την «ΕΚ» ως προς την επάρκεια των δικαιολογητικών
που περιλαμβάνονται σε αυτές, προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς όλες τις προϋποθέσεις που
θέτει η νομοθεσία για να χορηγηθούν οι σχετικές άδειες. Σε περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη
αξιολόγηση των δικαιολογητικών αυτά κριθούν ως ανεπαρκή και οι αιτήσεις χαρακτηριστούν ότι δεν
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είναι πλήρεις και δοθεί παράταση για τη συμπλήρωσή τους, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως την «ΕΚ» για τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν καθώς και να
προβεί σε επαναξιολόγηση της επάρκειας αυτών όταν κατατεθούν.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αναφορικά με τα υποέργα 1 και 2, δηλαδή την αδειοδότηση της ΕΧΕ ως διαχειριστή
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 4514/2018 και την αδειοδότηση των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του ΕΧΕ ως ρυθμιζόμενων αγορών σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.
4514/2018 θα παραδώσει έκθεση αξιολόγησης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του θεσμικού
πλαισίου για την αδειοδότηση διαχειριστών αγορών και ρυθμιζόμενων αγορών, η οποία θα
περιλαμβάνει και τα ευρήματα από ενδεχόμενους επιτόπιους ελέγχους που θα κριθούν αναγκαίοι να
πραγματοποιηθούν, καθώς και σύνοψη των βασικών διαπιστώσεων και διατύπωση τελικής γνώμης από
τον ανάδοχο ως προς το βαθμό συμμόρφωσης. Η έκθεση αξιολόγησης θα είναι υπογεγραμμένη από
ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» θα αναθεωρήσει την υπάρχουσα έκθεση αξιολόγησης των κινδύνων της εταιρείας
ΕΤ.ΕΚ, ως προς τα σημεία που χρήζουν αλλαγών λόγω της επέκτασης της άδειας, το αργότερο 20
ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012,
και θα υποστηρίξει την εν λόγω έκθεση κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. Η έκθεση αξιολόγησης του
κινδύνου βασίζεται στο Template Risk Assessment, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ΄ της
προκήρυξης, καθώς και σύνοψη των βασικών διαπιστώσεων και διατύπωση τελικής γνώμης ως προς
το βαθμό συμμόρφωσης της ΕΤ.ΕΚ προς το σύνολο των προϋποθέσεων που θέτουν ο Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 648/2012, και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Κανονισμοί, για την επέκταση της άδειάς του. Η
έκθεση αξιολόγησης κινδύνου θα είναι υπογεγραμμένη από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και θα παραδοθεί
και στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα.
1.3. Οργάνωση και στελέχωση έργου
Η ομάδα εργασίας του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της,
αναφέρονται αναλυτικά στην ..…… προσφορά του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
1.4. Διάρκεια
Η μεγίστη διάρκεια του έργου ορίζεται έως ένα (1) έτος είτε από την ημερομηνία υποβολής της κάθε
αίτησης αδειοδότησης των ενδιαφερομένων εταιρειών (ΕΧΕ ή ΕΤ.ΕΚ) είτε από την υπογραφή της
σύμβασης, όποια από τις προηγούμενες ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να τηρείται το παραπάνω χρονοδιάγραμμα.
1.5. Αμοιβή - Κρατήσεις
Η αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες ορίζεται στο ποσό των
………..ευρώ (€………), πλέον Φ.Π.Α.24% …….. ευρώ (€……….), συνόλου ……..ευρώ (€……).
Η ανωτέρω αμοιβή υπόκειται στις εξής κρατήσεις και φόρους:
-

επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου),
σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204/15.9.2011) όπως ισχύει,

-

επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, ποσοστό κρατήσεων 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (πλέον Χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% υπέρ Δημοσίου),
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σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄/969/22.03.2017) όπως
ισχύει και
-

επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας, αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων, παρακράτηση φόρου
εισοδήματος σε ποσοστό 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/23.9.2013).

Οι παραπάνω κρατήσεις και φόροι θα βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο δε Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει την
«ΕΚ».
1.6. Τρόπος Πληρωμής
Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης των αποτελεσμάτων, ότε και
θα εκδοθεί το σχετικό νόμιμο φορολογικό παραστατικό τιμολόγιο από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». Το τιμολόγιο
θα εξοφλείται το αργότερο εντός τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του.
Σε περίπτωση που η «ΕΚ» δεν εξοφλήσει το Τιμολόγιο εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην
ανωτέρω παράγραφο, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

έχει δικαίωμα: (α) να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε

επιπρόσθετων σχετικών υπηρεσιών, που τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών και (β) να λύσει
άμεσα τη συμφωνία και να αξιώσει παν οφειλόμενο ποσό και αποθετική της ζημία.
Σε περίπτωση που η «ΕΚ» αμφισβητεί την τυπική ορθότητα Τιμολογίου (λ.χ. λογιστικό λάθος), θα
πρέπει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, να γνωστοποιήσει γραπτώς στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» την
αμφισβήτηση του Τιμολογίου. Η γραπτή γνωστοποίηση της αμφισβήτησης του Τιμολογίου θα πρέπει να
προσδιορίζει το μέρος του Τιμολογίου, που φέρει τυπικό λάθος και αμφισβητεί η «ΕΚ» και να
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που υποστηρίζουν την αμφισβήτησή του. Η «ΕΚ»
μπορεί να γνωστοποιήσει την αμφισβήτηση του Τιμολογίου μόνο για τυπικό λάθος και μέχρι την
ημερομηνία εξόφλησης του Τιμολογίου. Τα Τιμολόγια θα λογίζονται ως αποδεκτά, εάν δεν ληφθεί από
τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» γραπτή αντίρρηση μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο. Το συμφωνηθέν με το
παρόν τίμημα, το οποίο κρίνεται δίκαιο, εύλογο και κοινά αποδεκτό, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να
αποτελέσει λόγο αμφισβήτησης του Τιμολογίου.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.1. Περιγραφή Υπηρεσιών
2.1.1. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεσμεύεται να παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την
«ΕΚ», για την υλοποίηση των τριών (3) υποέργων του έργου.
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» εγγυάται ότι τα παραδοτέα αποτελέσματα, θα είναι σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της
προκήρυξης και την …… προσφορά του, όπως αναφέρονται και στο άρθρο 1.2 της παρούσας.
2.1.2. Διαδικασία Εκπόνησης Έργου: Η ομάδα έργου του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» , αποτελούμενη από τους
ειδικούς συμβούλους αυτής, λειτουργεί είτε στο χώρο δραστηριοποίησης της επιχείρησης της «ΕΚ» ,
είτε στο χώρο δραστηριοποίησης της επιχείρησης του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», καθώς και αν αυτό απαιτηθεί θα
επισκεφτούν την ΕΧΕ και την ΕΤ.ΕΚ.
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Η «ΕΚ» οφείλει να παράσχει κάθε είδους απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με το αντικείμενο της
παρούσας, όπως αυτά θα ζητηθούν από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» .
Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, που τυχόν δημιουργείται ή διαμοιράζεται κατά έργο ανήκουν
αποκλειστικά στον «ΑΝΑΔΟΧΟ». Τα παραδοτέα αποτελέσματα παραδίδονται με σκοπό την χρήση
αυτών από την «ΕΚ» στα πλαίσια του έργου και όχι με σκοπό την περαιτέρω πώληση, διάθεση,
αντιγραφή αυτών από την «ΕΚ» προς τρίτους.
2.1.3. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επικαιροποιήσει οποιαδήποτε

γραπτή συμβουλή, έκθεση ή οποιοδήποτε προϊόν υπηρεσίας, συνεπεία γεγονότος που επήλθε μετά την
παράδοση και τον έλεγχο από την «ΕΚ» των τελικών παραδοτέων, εκτός των περιπτώσεων που
ζητηθεί από την «ΕΚ» να υποστηρίξει τα παραδοτέα του είτε εγγράφως είτε προφορικά ενώπιων άλλων
Αρχών. Οποιοδήποτε προϊόν των υπηρεσιών, που παρέχεται από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και παραδίδεται
στην «ΕΚ», σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, προορίζεται μόνο για το σκοπό της
παρούσας σύμβασης, αποκλειομένης ρητά της γνωστοποίησης ή χρήσης του από τυχόν τρίτους, χωρίς
την συγκατάθεση της «ΕΚ». Απαγορεύεται οιασδήποτε μορφής αντιγραφή ή αναφορά σε αυτό ή
γνωστοποίηση ακόμη και μέρους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
Ομοίως, η «ΕΚ» δεν δύναται να προβεί σε καμία αναπαραγωγή του λογοτύπου ή της επωνυμίας του
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ή/και του υπεργολάβου της, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του
«ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
2.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου:
2.2.1. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», διαβεβαιώνει την «ΕΚ»

ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας

σύμβασης θα τηρεί όλους τους Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα και/ή Αποφάσεις της προς τον
σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της «ΕΚ».
2.2.2. Οι Υπηρεσίες θα παρέχονται με επιμέλεια, σύνεση και υπευθυνότητα και θα τηρείται απαρέγκλιτα
το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.
2.2.3. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» διαβεβαιώνει την «ΕΚ» ότι διατηρεί και/ή έχει στην υπηρεσία του κατάλληλα
καταρτισμένο προσωπικό και συνεργάτες για την υλοποίηση του σκοπού της παρούσας σύμβασης.
2.2.4. Εφόσον ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» /ομάδα έργου πρέπει, κατά τις εργασίες του στο πλαίσιο της παρούσας
σύμβασης να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να τηρεί τους σχετικούς νόμους περί
προστασίας δεδομένων, να λαμβάνει μέτρα, σε συνεργασία με την «ΕΚ» , για τη διασφάλιση των
δεδομένων και να διευκολύνει την «ΕΚ» να ενημερώνεται για την τήρηση αυτών των διαδικασιών.
2.2.5 Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δεσμεύεται να τηρεί τις ενωσιακές και εγχώριες διατάξεις περί προστασίας του
επιχειρηματικού απορρήτου.
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2.3. Υποχρεώσεις ΕΚ:

2.3.1. Η «ΕΚ» οφείλει να παρέχει κάθε είδους απαραίτητη πληροφορία αναφορικά με το αντικείμενο της
παρούσας και πλήρη πρόσβαση σε κάθε επιχειρησιακό χώρο ή δραστηριότητα, όπως αυτά ζητούνται
από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή ορθών και στοχευμένων υπηρεσιών.
2.3.2. Η «ΕΚ» είναι υπεύθυνη και διαβεβαιώνει όπως συνδράμει στο μέτρο και στο βαθμό που της
αναλογεί και/ή όταν αυτό ζητηθεί και/ή απαιτηθεί από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», όπως καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια και/ή όπως λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για συμμόρφωση και τήρηση των όρων και
υποχρεώσεων, που τίθενται από τους Νόμους και/ή Διατάγματα και Κανονισμούς και αφορούν γενικά
την σχέση μεταξύ «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», «ΕΚ».
2.3.3. Η «ΕΚ» θα πρέπει να εξασφαλίσει τις τεχνικές και οργανωτικές προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» στην έδρα της «ΕΚ» , όταν παραστεί τέτοια
ανάγκη.
2.3.4. Η «ΕΚ» έχει την ευθύνη και υποχρέωση να παράσχει στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» κάθε πρόσφορο μέσο
(π.χ. πρόσβαση στο διαδίκτυο, κλπ) προκειμένου να διεκπεραιώσει ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και η ομάδα
έργου του την συμφωνηθείσα υπηρεσία.
2.4. Εχεμύθεια-Εμπιστευτικότητα:
2.4.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μεταχειρίζεται ως εμπιστευτικές και ως μη δημόσιες
τις πληροφορίες, οι οποίες υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια αυτής της σύμβασης, που
αφορούν στην επιχείρηση, προϊόντα και υπηρεσίες του άλλου μέρους, καθώς και των τρίτων
εμπλεκομένων εταιρειών σε αυτό το έργο. Επίσης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να
διασφαλίζει αυτές τις πληροφορίες καταβάλλοντας την ίδια επιμέλεια και λαμβάνοντας τις ίδιες
προφυλάξεις που ενδείκνυνται ή πρέπει να ενδείκνυνται για να διατηρηθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας
των δικών του εμπιστευτικών πληροφοριών. Τέτοιες μη δημόσιες πληροφορίες όμως που περιέρχονται
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ή να αποκαλύπτονται, αμέσως ή
εμμέσως για σκοπούς άλλους από τους διαλαμβανόμενους στην παρούσα. Οι προαναφερθείσες
υποχρεώσεις δεν αφορούν σε πληροφορίες, τις οποίες ο παραλήπτης τους μπορεί να αποδείξει ότι είναι
κοινόχρηστες ή σε πληροφορίες τις οποίες άντλησε αυτός νομίμως και αυταποδείκτως, αξιοποιήθηκαν ή
παρασχέθηκαν, εκτός του πλαισίου της παρούσας σύμβασης.
2.4.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν: α) να μην αποκαλύψουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος, (β) να μην αντιγράψουν ή προκαλέσουν την αντιγραφή τέτοιων
Εμπιστευτικών Πληροφοριών, είτε ολικά είτε εν μέρει, για οποιαδήποτε αποκάλυψη αυτών, είτε έμμεση
είτε άμεση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
2.4.3. Κάθε μέρος μπορεί να προβεί σε αποκάλυψη πληροφοριών, όταν υποχρεούται σε αυτό εκ του
νόμου ενώπιον δημοσίων ή δικαστικών αρχών. Στη περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρχει άλλο νομικό
κώλυμα, το συμβαλλόμενο μέρος που υποχρεούται στην αποκάλυψη αυτή, οφείλει να ενημερώσει
γραπτώς και εγκαίρως τον έτερο συμβαλλόμενο για την υποχρέωσή του.
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2.4.4. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» επιφυλάσσεται του δικαιώματός του, για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή
πώλησης των υπηρεσιών της, να γνωστοποιήσει σε τρίτους τις παρασχεθείσες υπηρεσίες προς την
«ΕΚ». Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να αποκαλυφθεί το όνομα της «ΕΚ»

μόνο στο πλαίσιο

γνωστοποίησης της γενικής φύσης ή της κατηγορίας των υπηρεσιών, που παρείχε ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
στην «ΕΚ» .
2.5. Πνευματικά Δικαιώματα: Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού, που τυχόν δημιουργείται ή
διαμοιράζεται κατά το έργο ανήκει αποκλειστικά στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» .
2.6. Ανωτέρα Βία: Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και η Ομάδα έργου του, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση
αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας λόγω ανωτέρας βίας.
2.7. Περιορισμοί – παραιτήσεις – εκχωρήσεις - δεσμεύσεις:
2.7.1. Η μη άσκηση ή η μη επιβολή κάποιου δικαιώματος από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν
συνιστά παραίτηση από αυτό ή ακόμη δεν θα αποδυναμώνεται από τη μη άσκησή του, εξαιρουμένων
των περιπτώσεων παραίτησης, που ρητά αναφέρονται στην παρούσα.
2.7.2. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση σε τρίτους των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση. Κανένας τρίτος δεν θα δικαιούται να επιβάλει ή να βασίζεται σε διάταξη της Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών, η οποία παρέχει ή είναι δυνατό να παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή όφελος σε
τρίτο, άμεσα ή έμμεσα, ρητά ή σιωπηρά.
2.7.3. Η παρούσα σύμβαση δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη, τους Διαδόχους και Εκδοχείς τους.
2.8. Μη προσέλκυση προσωπικού:
2.8.1

Η «ΕΚ» συμφωνεί πως δεν θα πρέπει χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» να

χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσφέρει εργασία σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή
εργαζόμενο με σχέση έργου στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» ή κατ’ αποκοπή συνεργάτη κατά την διάρκεια της
συνεργασίας αυτού με τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» όσο και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά τη
λήξη αυτής της συνεργασίας.
2.8.2

Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμφωνεί πως δεν θα πρέπει χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της «ΕΚ» να

χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσφέρει εργασία σε οποιονδήποτε υπάλληλο της «ΕΚ»
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας αυτής με την «ΕΚ» όσο και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
μετά τη λήξη αυτής της συνεργασίας.
2.8.3

Σε αντίθετη περίπτωση θα καταπίπτει υπέρ του μέρους από το οποίο αποχωρεί ο υπάλληλος

και σε βάρος εκείνου στον οποίο προσλαμβάνεται ή παρέχει τις υπηρεσίες του καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
ποινική ρήτρα που προσδιορίζεται από τους μισθούς δύο (2) ετών. Η ως άνω ορισθείσα αποζημίωση
θεωρείται από τους συμβαλλόμενους δίκαιη και εύλογη και δε δύναται να μειωθεί. Η κατάπτωση της
ποινικής ρήτρας άπτεται στο γεγονός της ζημίας που θα προκληθεί στο ανυπαίτιο μέρος και δεδομένης
της επενδύσεως που έχει κάνει αυτό στο προσωπικό του.
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2.9. Ισχύς Σύμβασης: Η υποχρέωση του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» για παροχή υπηρεσιών στην «ΕΚ» βάσει της
παρούσας σύμβασης παύει, όταν ολοκληρωθεί ο συμφωνηθείς χρόνος παροχής υπηρεσιών προς την
«ΕΚ», όπως προβλέπεται στην παρούσα, και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συμφωνηθείσα με την
παρούσα σύμβαση

παροχή υπηρεσιών προς την «ΕΚ»

και έχουν παραδοθεί τα συμφωνηθέντα

παραδοτέα σύμφωνα με την παρ. 1.1.1 της παρούσας.
2.10. Γενικοί Όροι:
2.10.1 Όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις. Τυχόν παράβαση οποιουδήποτε όρου από
οποιοδήποτε μέρος θα θεωρείται ουσιώδης παράβαση δίνοντας το δικαίωμα στο μη υπέχον ευθύνη
μέρος να λύσει την παρούσα και απαιτήσει αποζημίωση.
2.10.2 Για την πρόωρη λύση της παρούσης συμβάσεως, το μέρος που δεν ευθύνεται θα κοινοποιεί
έγγραφη ειδοποίηση προς το υπαίτιο μέρος αναφέροντας ειδικώς την ή τις παραβάσεις. Με την ως άνω
έγγραφη ειδοποίηση θα τάσσεται στο μέρος που ευθύνεται προθεσμία πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία αποστολής της γραπτής ειδοποίησης προς επανόρθωση. Με την πάροδο άπρακτης της εν
λόγω προθεσμίας το μέρος που δεν ευθύνεται θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την παρούσα
με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς το υπαίτιο μέρος.
2.10.3 Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο (2.11.2), οποιοδήποτε Μέρος
μπορεί να τερματίσει καθ’ οιονδήποτε χρόνο την παρούσα με άμεση εφαρμογή, αφού αποστείλει
γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος, εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα:
Πτώχευση ή διάλυση ή έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή διάλυσης ή διαχείρισης περιουσίας
πτωχεύσαντος, σε περίπτωση ακύρωσης ή αναστολής ή ανάκλησης της Άδειας της «ΕΚ»
περίπτωση που ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

ή σε

παύσει να έχει το δικαίωμα να παρέχει τις προσφερόμενες

υπηρεσίες.
2.10.4 Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί κατόπιν γραπτής συμφωνίας και των δύο μερών καθ’
οιονδήποτε χρόνο.
2.10.5 Η παρούσα σύμβαση δύναται να λυθεί αζημίως σε περίπτωση ανωτέρας βίας. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
δεν ευθύνεται προς την «ΕΚ» και η «ΕΚ» προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» , για αθέτηση όρων της παρούσας
σύμβασης ή για αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της σε περιπτώσεις επέλευσης
οποιουδήποτε τυχηρού γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας [ενδεικτικά: πόλεμος, ταραχές, πράξεις
δολιοφθοράς, θεομηνία, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες,
πταίσμα κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, κατόχων άδειας λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού
δικτύου, παρόχων πρόσβασης διαδικτύου, καθώς και δυσλειτουργίες διαδικτυακών διακομιστών
διασυνδεόμενους με το διαδίκτυο (internet) που εξυπηρετούν την λειτουργία της υπηρεσίας].
2.11. Καταγγελία:
Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε όρου
αυτής από την «ΕΚ» . Η καταγγελία θα γίνει εγγράφως και θα ισχύσει μετά παρόδου τριών (3) ημερών
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από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής που περιέχει την έγγραφη καταγγελία. Η καταγγελία
δύναται να λάβει χώρα είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονική αποστολή επιστολής (email). Η
«ΕΚ» μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε όρου αυτής από
τον «ΑΝΑΔΟΧΟ». Η καταγγελία θα γίνει εγγράφως και θα ισχύσει μετά πάροδο τριών (3) ημερών από
την ημερομηνία αποστολής της επιστολής, που περιέχει την έγγραφη καταγγελία. Η καταγγελία δύναται
να λάβει χώρα είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονική αποστολή επιστολής (email).
2.12. Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της «ΕΚ».
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται συνολική ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, και
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται συνολική ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθυστέρησης, η αρμόδια Επιτροπή αφού βεβαιώσει την
συμβατική αξία των υπηρεσιών που παρασχεθήκαν εκπρόθεσμα υπολογίζει το ποσοστό ρήτρας και
εισηγείται στο αρμόδιο, για τη διοίκηση του φορέα, όργανο για την παρακράτηση της ποινικής ρήτρας
από την αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ».
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Ε.Κ. το δικαίωμα να κηρύξει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ»
έκπτωτο.
2.13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα - Γνωστοποιήσεις
2.13.1 Η παρούσα, όπως και κάθε διαφορά που προέρχεται από αυτή, διέπονται από τις διατάξεις του
Ελληνικού Δικαίου.
2.13.2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας υπάγεται στην αρμοδιότητα των
Δικαστηρίων των Αθηνών, αφού πρώτα γίνει προσπάθεια φιλικής διευθέτησης/άρσης της διαφοράς.
2.13.3. Η παρούσα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.
2.13.4. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης, δύναται να υλοποιηθεί, μόνο εγγράφως και
κατόπιν νέας συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της
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παρούσας σύμβασης θα αποτελεί επισυναπτόμενο και αναπόσπαστο Παράρτημα της, το οποίο θα
αριθμείται με συνεχή αύξουσα αρίθμηση, αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο με αυτή.
2.13.5. Γνωστοποιήσεις: Οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την «ΕΚ»

ή προς τον «ΑΝΑΔΟΧΟ»

σχετική με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται εγγράφως και θα αποστέλλεται με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή θα παραδίδεται στις αντίστοιχες διευθύνσεις που
εμφανίζονται στην Προσφορά ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως.
Σε πίστωση των ανωτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού ανέγνωσαν και επιβεβαίωσαν, υπέγραψαν την
παρούσα σύμβαση ως κατωτέρω, η οποία τίθεται σε ισχύ την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία,
συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα ίσης αποδεικτικής αξίας και έλαβαν ένα (1) πρωτότυπο ο
«ΑΝΑΔΟΧΟ» και δύο (2) πρωτότυπα η «ΕΚ».

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ - (Να τεθεί στο φάκελο δικαιολογητικών)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50014
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 105 62
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
- Τηλέφωνο: 210 3377185
- Ηλ. ταχυδρομείο: a.vlachos@cmc.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.hcmc.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από ελεγκτικές ή συμβουλευτικές
εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες αδειοδότησης του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης του
Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας»
-CPV: 85312300-2 - Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 50014
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[3262/09.09.2019]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
[……]
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςvi;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

Page 56 of 71

ΑΔΑ: 6ΑΕΥΟΡΡΠ-7ΑΦ

19PROC005534931 2019-09-09

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
[……]
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
[……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
[……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτηxii·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxv;

[] Ναι [] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: [..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που

[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxxii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiii,
ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiv:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίεςxxxv, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

[……..........................]

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxxvi, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάνxxxvii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΝΠΔΔ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του με αριθμ. πρωτ. 3262/09.09.2019 Προκήρυξης
Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από
ελεγκτικές ή συμβουλευτικές εταιρείες προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανάγκες
αδειοδότησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και της επέκτασης της άδειας της Εταιρίας Εκκαθάρισης
του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Ενεργειακών
Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
v

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
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μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες
διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxii

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxiv

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxv

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxvii

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά
πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Page 71 of 71

