ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
«ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β΄ σταδίου του Διαγωνισμού θα πρέπει να
περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα/δικαιολογητικά (μόνο σε έντυπη μορφή) ανάλογα με
την νομική μορφή εταιρείας που έχει κάθε διαγωνιζόμενος. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά αυτά
έχουν συγκεντρωθεί στην παρακάτω λίστα για διευκόλυνση των διαγωνιζομένων και
προκύπτουν από την προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και από τον Νόμο 3316/2005.
Α1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

A/A

1.

2.

3.

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μέλη της ομάδας στην Αγγλική γλώσσα: Θα υποβληθεί πίνακας που θα αναφέρει, για
κάθε αρχιτέκτονα ή κάθε μέλος της μελετητικής ομάδας , φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το
ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την επαγγελματική διεύθυνση, σταθερό τηλέφωνο και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορούν να περιλαμβάνονται επιπλέον αλλά
προαιρετικά ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας και του κινητού τηλεφώνου.
Στον πίνακα θα ορίζεται ο υπεύθυνος ομάδας εργασίας, ο οποίος θα πρέπει να πληροί
τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και σε περίπτωση μη
ορισμού του από την ομάδα, ο ρόλος αυτός θα αποδίδεται αυτόματα από την Επιτροπή
Διαδικασιών του Διαγωνισμού στον πρώτο αναφερόμενο των διαγωνιζομένων που
διαθέτει δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Ποσοστά συμμετοχής μελών ομάδας στην Αγγλική γλώσσα. Όταν πρόκειται για ομάδα
μελετητών, θα πρέπει να αναφέρονται σε υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από όλους,
τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στα χρηματικά ποσά σε περίπτωση
βράβευσης και ανάθεσης της εκπόνησης της μελέτης.
Επιστημονική κατάρτιση. Για τον υπεύθυνο της ομάδας θα υποβληθεί (σε επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο και επιπλέον μεταφρασμένο στην Αγγλική γλώσσα ή στην Ελληνική
γλώσσα) το αποδεικτικό της εγγραφής του σε επαγγελματικό φορέα της χώρας
εγκατάστασής του και ο τίτλος σπουδών του. Για τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα
υποβληθούν (σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επιπλέον μεταφρασμένο στην Αγγλική
γλώσσα ή στην Ελληνική γλώσσα) τίτλοι σπουδών ή αναφορά περί των επαγγελματικών
προσόντων τους.
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A/A

4.

5.

6.

7

8.

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μη αποδοχή δημοσίευσης. Η πράξη της συμμετοχής του διαγωνιζόμενου στον παρόντα
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό δηλώνει σιωπηρά και αυτόματα ότι ο συμμετέχων αποδέχεται
τους όρους του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής να δημοσιευθεί
(ανώνυμα ή επώνυμα) η μελέτη και τα προσχέδια που έχει υποβάλει σε οποιοδήποτε
ψηφιακό ή έντυπο μέσο καθώς και σε εκθέσεις και δημοσιεύσεις που θα γίνουν με
ευθύνη των οργανωτών για την παρουσίαση και προβολή των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού. Στην ειδική περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος επιθυμεί την ανώνυμη
δημοσίευση (σε περίπτωση που δεν διακριθεί) θα πρέπει να υποβάλει την ειδική προς
τούτο υπεύθυνη δήλωση (σε Αγγλική γλώσσα) σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα
σημανθεί με τον δεκαψήφιο Κωδικό Ταυτότητας Μελέτης (DIN) και τον τίτλο του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και θα φέρει την ένδειξη στο κάτω αριστερό μέρος την
ένδειξη «Μη αποδοχή επώνυμης έκθεσης».
Παραλαβή χρηματικών ποσών στην Αγγλική γλώσσα. Υπεύθυνη δήλωση των μελών της
ομάδας ότι επιθυμούν/ συναινούν να παραλάβει ο υπεύθυνος της ομάδας το χρηματικό
έπαθλο ή την εξαγορά ή την αποζημίωση ή το βραβείο σε περίπτωση διάκρισης της
μελέτης σε κάποιο από τα στάδια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη υποβολής αυτής της
δήλωσης τότε το χρηματικό έπαθλο, ή το βραβείο ή η εξαγορά ή η αποζημίωση θα
καταβάλλονται σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες αναλογικά και σύμφωνα με τα
δηλωθέντα ποσοστά συμμετοχής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 15.2.5.2 της
προκήρυξης.
Δήλωση μη αποκλεισμού στην Αγγλική γλώσσα. Υπεύθυνη δήλωση προσωπικής
κατάστασης που συντάσσεται σύμφωνα με το προσάρτημα 1 της προκήρυξης με την
οποία θα βεβαιώνει ο συμμετέχων ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού του από τον
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3316/05.
Δήλωση μη αποκλεισμού στην Αγγλική γλώσσα (2): Υπεύθυνη δήλωση προσωπικής
κατάστασης που συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της εγκυκλίου “1f-EligibilitySolemn Declaration2 160113”, με την οποία θα βεβαιώνει ο συμμετέχων ότι δεν συντρέχει
λόγος αποκλεισμού του από τον διαγωνισμό σύμφωνα με την παράγραφο 7.3 της
προκήρυξης.
Επαγγελματική εμπειρία. Κατά το β’ στάδιο του διαγωνισμού ο διαγωνιζόμενος
μελετητής ή ομάδα μελετητών θα πρέπει να εκθέσει την πρόσθετη - πέραν του πτυχίου
του ως αρχιτέκτονα μηχανικού- επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα να αναλάβει την
εκπόνηση των μελετών.
Για κάθε συμμετέχοντα στην ομάδα, θα υποβληθεί σε Αγγλική γλώσσα Υπεύθυνη δήλωση
με τα επαγγελματικά προσόντα, τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και την
επαγγελματική εμπειρία του που θα προκύπτει από έναν κατάλογο των κυριότερων
μελετών παρόμοιας φύσης που εκπονήθηκαν από τον διαγωνιζόμενο ή την ομάδα του
κατά το παρελθόν. Ο κατάλογος θα αναφέρει το είδος του έργου με σύντομη περιγραφή
του αντικειμένου, τον φορέα (ιδιοκτήτη) του έργου, τον προϋπολογισμό κατασκευής του
έργου, την χρονολογία ολοκλήρωσης, το είδος της αναληφθείσας μελέτης, το ποσοστό
συμμετοχής του μελετητή στην εκπόνηση μελέτης. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται με τις
αντίστοιχες βεβαιώσεις του εργοδότη ή της υπηρεσίας.
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Α2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν στον ∆ιαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν ΕΠΙΠΛΕΟΝ των
δικαιολογητικών του κεφαλαίου Α1 και τα κάτωθι έγγραφα:

A/A

ΕΓΓΡΑΦΟ
ΦΕΚ σύστασης.
1.

A.E. KAI Ε.Π.Ε.

2.

3.

4.

5.

A/A

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στο οποίο
έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή
επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει).
ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων
περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί
να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή
Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος
εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα
του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί
τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.

ΕΓΓΡΑΦΟ
Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.

Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.

1.

2.

A/A

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των
τροποποιήσεων του καταστατικού.

ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά.
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1.

2.

Πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού σε
σώμα.

Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο υποψήφιος λειτουργεί νόμιμα.
3.

ΕΝΩΣΗ Η΄ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

A/A

ΕΓΓΡΑΦΟ

1.

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα Δικαιολογητικά των
πινάκων Α1 και Β2, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό
φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

2.

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
(στην περίπτωση που πρόκειται περί νομικού προσώπου) από το οποίο να
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του ως Μέλους:
− στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και
− στο Διαγωνισμό
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου:

3.
− να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία ή
− αν προβλέπεται η σύστασή της ατύπως, υπεύθυνη δήλωση των μελών
της περί αυτού

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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B1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΟΜΑ∆ΑΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Α/Α

1.

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρα καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής
του για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του υποψηφίου οριστική καταδικαστική απόφαση,
που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα
παρακάτω αδικήματα:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.

3.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης του υποψηφίου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

4.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής του υποψηφίου, ότι έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,

5.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής του υποψηφίου, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
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Α/Α

6.

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής του υποψηφίου, ότι έχει
εκπληρώσει της υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με της νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με της
νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.

7.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ο υποψήφιος ότι της οι πληροφορίες που
καταθέτει για τον διαγωνισμό είναι αληθείς.

B2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ

Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρα καταγωγής ή προέλευσης της υποψήφιας εταιρείας από το
οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές της ή ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος ή οι
νόμιμοι εκπρόσωποί της δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής
της εταιρείας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρα καταγωγής ή προέλευσης της υποψήφιας εταιρείας από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος των διαχειριστών της ή του προέδρου και
διευθύνοντα συμβούλου ή των νόμιμων εκπροσώπων της οριστική καταδικαστική
απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και
αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
ης

Β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
Γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
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Α/Α

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
3.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή
προέλευσης της υποψήφιας εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

4.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής της υποψήφιας εταιρείας, ότι
έχει εκπληρώσει της υποχρεώσεις της όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με της νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένη.

5.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής της υποψήφιας εταιρείας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές της ή ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος ή
οι νόμιμοι εκπρόσωποί της δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

5.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής της υποψήφιας εταιρείας, ότι
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.

6.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν οι διαχειριστές της υποψήφιας εταιρείας ή
ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ότι όλες οι
πληροφορίες που καταθέτουν για τον διαγωνισμό είναι αληθείς.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το
γνήσιο της υπογραφής.
2. Προκειμένου να γίνουν δεκτά τα ως άνω πιστοποιητικά και έγγραφα, πρέπει να είναι σε
ισχύ κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις ή εφόσον δεν ορίζεται άλλως, να μη φέρουν
ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη της 1ης Νοεμβρίου 2012.
3. Αν το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία
α΄, β΄ του άρθρου 16 του ν. 3316/2005 μπορεί να αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται με
ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.
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