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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΘΕΡΜΗ 17-07-2019
ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             Α.Π.              30082 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Υπηρεσία,  που  διενεργεί  το
διαγωνισμό 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Υπηρεσίες  Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης
εκθέσεων και διαγωνισμών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης,

Υπηρεσίες  ερευνών και μελετών της  πράξης “ Improving
the conservation of the priority plants in the cross border

area” - CONSE PP»

CPV 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης)

79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων)

80540000  (Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

71222000 (Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς 
χώρους)

71421000  (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου)

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 

«Υπηρεσίες  Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης
εκθέσεων και διαγωνισμών  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες

ερευνών και μελετών της  πράξης “ Improving the conservation of
the priority plants in the cross border area” - CONSE PP»

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης

ποιότητας – τιμής

(του άρθρου 117 Ν.4412/16) 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Δημοκρατίας 1

Πόλη Θέρμη

Ταχυδρομικός Κωδικός 57001
Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2310478027, 2310478029

Φαξ 2310478039

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο info@thermi.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κυριάκης Μιχάλης 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.thermi.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΔΗΜΟΣ 
 
και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι “Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες”.

Στοιχεία Επικοινωνίας 

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνούν   είτε  τηλεφωνικά  , τηλ.2310 - 478027  και 2310 -
478029,  Fax 2310-478046  ,όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  ,είτε  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.kiriakis@thermi.  gov  .gr   

2.Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν πρόσβαση μέσω της

διαδικτυακής πύλης του Δήμου Θέρμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thermi.gov.gr και ειδικότερα

στη διαδρομή: http://www.thermi.gov.gr/info/?cat=13

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  με  τη  διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού  του  άρθρου  117  του  ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI
2014  TC  16  I5CB  009  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  προτεραιότητας  2:  Προστασία  του  περιβάλλοντος  -
Μετφορές και ειδικότερα στο Μέτρο 2.3 Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων
και βιοποικιλότητας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς
πόρους των συμμετεχόντων χωρών.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α.: 64.6117.017 &  64.6117.018 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Θέρμης. 

Η  παρούσα  σύμβαση  χρηματοδοτείται  από  Πιστώσεις  του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων
(ενάριθμος έργου 2018ΣΕ40860037)

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Ο Δήμος  Θέρμης,  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της  πράξης   “ Improving the conservation of the
priority plants in the cross border area” - CONSE PP”» πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση
υπηρεσιών Δημοσιότητας & Επικοινωνίας, Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Υπηρεσιών ερευνών και μελετών
της πράξης. 

Το έργο είναι δομημένο σε πέντε (5) Πακέτα Εργασίας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου (Project Management & Coordination)
ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάχυση (Communication & Dissemination)
ΠΕ3: Ιεράρχηση και διατήρηση των ειδών (Species Prioritisation - conservation)

ΠΕ4: Ανάπτυξη υποδομών διατήρησης ειδών (Conservation structures development)

ΠΕ5: Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης (Promoting awareness & education)
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσί-
ων συμβάσεων:

Αντικείμενο Προκήρυξης CPV

Υπηρεσίες προβολής & Δημοσιότητας 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης)

79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων)

Υπηρεσίες  Εκπαίδευσης 80540000  (Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης)

Υπηρεσίες μελετών και ερευνών 71222000 (Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς 
χώρους)

71421000  (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου)

Προσφορές υποβάλλονται είτε για κάθε Τμήμα χωριστά είτε για το σύνολο των τμημάτων.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 65.290,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 52.653,22  ΦΠΑ : 12.636,78).

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα όπως αυτά αναλύονται παρακάτω:

A/A/ Περιγραφή Ποσό
(συμπεριλαμβανομ

ένου του ΦΠΑ) 

ΚΑ Εξόδων 2019
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Τμήμα 1 Υπηρεσίες  Δημοσιότητας,  Επικοινωνίας  &
Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών

28.790,00€ 64.6117.017 &
64.6117.018

Τμήμα 2 Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 10.200,00€ 64.6117.018

Τμήμα 3 Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους 21.000,00€ 64.6117.018

Τμήμα 4 Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής κήπου 5.300,00€ 64.6117.018

ΣΥΝΟΛΟ 65.290,00€

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται στο άρθρο 6.2 της παρούσας. 

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  σύμβασης  διέπεται  από  την  κείμενη  νομοθεσία  και  τις   κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

 της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 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.

 την  με  την  με  αρ.  300488/ΥΔ1244  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016)
Σύστημα  Διαχείρισης  και  ελέγχου  των  προγραμμάτων  συνεργασίας  στόχου  «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ  ΣΥΝΕΡΣΑΣΙΑ  ‘(ΥΠΑΣΥΔ2014-2020)  -  την  με  αριθ.  13  κατευθυντήρια  οδηγία
(απόφαση 303/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα  “Κριτήρια ποιοτικής

 επιλογής  δημοσίων  συμβάσεων  και  έλεγχος  καταλληλότητας:  ειδικά  η  οικονομική  και
χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα” (ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-
ΤΛ7)

 την  με  αριθμ.  301783/ΥΔ3441  απόφαση  των  υπουργών  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  –
Οικονομικών περί καθορισμού κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από
τους επαληθευτές – ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών Interreg της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης των προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΦΕΚ
3389/27-09-2017, Τεύχος Β΄)

 την  με  αριθμ.  10  απόφαση  του  Υπουργού  Ψηφιακής  Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών  και
Ενημέρωσης  περί  καθορισμού  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών
εφημερίδων  που  έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρισης  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του
Δημοσίου (ΦΕΚ 3748/24-10-2017, Τεύχος Β΄)τα αποτελέσματα αξιολόγησης της 2ης φάσης
της  1ης  πρόσκλησης  υποβολής  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  πρόγραμμα  INTERREG
IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 , σύμφωνα με τα οποία
εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

 η με αριθμ. CONSE-PP – CN1 – SO2.3 – SX035 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract)
μεταξύ  του  Ινστιτούτου  Γενετικής  Βελτίωσης  και  Φυτογενετικών  Πόρων  του  Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα (Leader) και της Διαχειριστικής Αρχής των Προγραμμάτων
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Εδαφικής  Συνεργασίας  που δρα ως Διαχειριστική  Αρχή του Προγράμματος  INTERREG IPA
Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 

 οι όροι του  από 14/05/2018 συμφώνου  συνεργασίας (Partnership Agreement) του Δήμου
Θέρμης με τους εταίρους:
-το  Ινστιτούτο  Γενετικής  Βελτίωσης  και  Φυτογενετικών  Πόρων του  Ελληνικού  Γεωργικού
Οργανισμού – Δήμητρα, ο οποίος είναι επικεφαλής εταίρος όλου του  εταιρικού σχήματος 
- το Δήμο Debarca (Ο.Τ.Α. Α΄Βαθμού)  από τη χώρα εταίρο 
- τη Δημόσια Επιχείρηση για τη Διαχείριση και την Προστασία της περιοχής πολλαπλού σκοπού
– JASEN   (Public Enterprise for Managing and Protection of the Multipurpose Area – JASEN)
από τη χώρα εταίρο Μακεδονίας και 
- το Τμήμα Δασοπονίας του Πανεπιστημίου Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου (University Ss. Cyril
and Methodius – Faculty of Forestry) από τη χώρα εταίρο

 Η με αριθμ.  30/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του
προγράμματος με τίτλο  “Improving the conservation of priority plants in the cross border area”  με
ακρωνύμιο CONSE_PP στο   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009  

  Η με  αριθμ.  441/2335/26094/24-06-2019 Απόφαση  της  Αντιδημάρχου  Οικονομικών  περί
έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης

 Η  με αριθμό 279/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  εγκρίθηκαν  αρχικά οι
όροι  διακήρυξης  για  την  εκτέλεση των υπηρεσιών   με διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής  ανά τμήμα του προϋπολογισμού.

 Η  με αριθμό 299/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  τροποποιήθηκαν οι
όροι  διακήρυξης  της  279/2019  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  την   εκτέλεση  των
υπηρεσιών   με  διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την   πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής   ανά τμήμα του
προϋπολογισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στα  γραφεία  του  Δήμου  Θέρμης    πλατεία  Δημοκρατίας  1,
τηλ.2313300778, ,NUTS :GR122, την 31/07/2019 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα
έναρξης  παραλαβής  προσφορών)  και  μέχρι  10:30  π.μ.(ώρα  λήξης  παράδοσης  προσφορών),
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού την προαναφερόμενη μέρα , ώρα  και τόπο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα ή  χωρίς
τη  φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης  δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα απορριφθούν.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία  Πρωτοκόλλου του Δήμου Θέρμης (Πλατεία
Δημοκρατίας 1 ,Θέρμη ,ΤΚ 57001 ,Τηλ .2313-300700) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με  απόδειξη,  με  την  απαραίτητη  όμως  προϋπόθεση  ότι  αυτές  θα  περιέρχονται  στην  υπηρεσία
(πρωτοκολλούνται)  μέχρι  την  προηγουμένη  εργάσιμη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του
διαγωνισμού. Για προσφορές που παραλαμβάνονται  εγκαίρως από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου δεν
απαιτείται η φυσική παρουσία εκπροσώπου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε αυτός θα

γίνει την 09/08/2019 ημέρα Παρασκευή  στον ίδιο τόπο  και ώρα.

1.6 Δημοσιότητα

Η διακήρυξη, η μελέτη και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου
Θέρμης (www.thermi.gov.gr).

Η  διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον  δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του
νομού Θεσ/νικης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη  και η περίληψη αυτής θα αναρτηθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών , των περιλήψεων διακήρυξης σε  εφημερίδες
βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 4 Ν.3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009)
και  εγκύκλιος  11  (Αρ.  πρωτ.  27754/28/6/2010)  του  Υπ.  Εσωτερικών  «Αποδοχή  της  αρ.  204/2010
γνωμοδότησης  του  Δ'  Τμήματος  του  Ν.Σ.Κ.-  Δαπάνες  δημοσιεύσεων  διαγωνισμών  Δημοσίων
Συμβάσεων ΟΤΑ Α'βαθμ.».Το  κόστος  δημοσίευσης  που βαρύνει  τον ανάδοχο υπολογίζεται  περί  τα
250,00€ ανά δημοσίευση διαγωνισμού.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα,  παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη  διάρκεια  της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

 Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της  υπηρεσίας είναι:

α) H παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής

β)  Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες που τυχόν παρέχονται  στο πλαίσιο της διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν  τη διακήρυξη   , είτε από  το γραφείο προμηθειών
του Δήμου  Θέρμης  που βρίσκεται στο 2ο χλμ Θέρμης - Τριαδίου , τηλ.2310 - 478027  και 2310 -
478029,  Fax 2310-478046  ,όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  ,είτε  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου   κατόπιν  σχετικού  ηλεκτρονικού  αιτήματος  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση
m.kiriakis@thermi.  gov  .gr   και  κατόπιν  προηγούμενης  τηλεφωνικής  συνεννόησης.  Χωρίς
προηγούμενη  τηλεφωνική  επικοινωνία  δεν  θα  αποστέλλονται  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού.
Εναλλακτικά μπορούν να παραλαμβάνονται τα τεύχη του διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο
του  Δήμου  Θέρμης  (www.thermi.gov.gr),στο  πεδίο  “ενημέρωση”  και  κατόπιν  “διακηρύξεις”  και
υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σ αυτά.

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής των προσφορών η αναθέτουσα αρχή  παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν
στη διαδικασία υποβολής προσφορών συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί  φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 

10

http://www.thermi.gov.gr/
mailto:m.kiriakis@thermi.gov.gr




Conse-PP         

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν  έχουν παρασχεθεί  το αργότερο τρεις  (3)  ημέρες  πριν  πριν  την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  .

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές 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.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν.  1497/1984 (Α΄188).  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. 

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). Ειδικά,
τα αλλοδαπά έγγραφα  που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
υποχρεωτικά 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. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό  περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και
στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του αναδόχου,  θα

γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
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αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά
τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται  μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το  ποσό  που  καλύπτει  η  εγγύηση,  στ)  την  πλήρη  επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση  εκείνου προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  εκδότες  των  εγγυητικών  επιστολών  προκειμένου  να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ (Άρθρο 72 §1 του Ν 4412/2016)
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2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη   καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου  της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορι -
στεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων 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.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 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. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας  υποβολής προσφοράς:  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.  (ΑΦΟΡΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΑΞΙΑΣ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΩΝ   20.000,00€
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

2.2.3.3.

α) Κατ’  εξαίρεση,  δεν  αποκλείονται  για  τους  λόγους  των  ανωτέρω  παραγράφων,  εφόσον
συντρέχουν λόγοι  δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

β) Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο προσφέρων δεν αποκλείεται,  όταν ο αποκλεισμός,  σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
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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  παρ.  2  του  άρθρου  73  ν.
4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.
4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική  διαχείριση από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις  νόμου.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος
βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση
ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση, 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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(θ)  εάν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του, για το οποίο  του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί  το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ
των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  β΄  της  παρ.  4,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.5.  Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).

2.2.3.6  Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.7.  Προσφέρων  οικονομικός  φορέας  που  εμπίπτει  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1,  2.2.3.2.  γ)  και  2.2.3.4  μπορεί  να  προσκομίζει  στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 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,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε
εθνικό επίπεδο, 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 .

2.2.3.8  Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.

2.2.3.9 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
74  του  ν.  4412/2016,  η  ποινή  του  αποκλεισμού  αποκλείεται  αυτοδίκαια  και  από  την  παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών των

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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επιμέρους τμημάτων της σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  του  οικείου  Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού  Μητρώου  και  να
διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό. 

Επιπλέον, για τα επιμέρους τμήματα ισχύουν τα ακόλουθα:
 για το Τμήμα 1: οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελέγχου

Διαφάνειας  του  Εθνικού  Συμβουλίου  Ραδιοτηλεόρασης  για  το  τρέχον  έτος  και  για  τα  δύο
τελευταία έτη πριν την υποβολή της προσφοράς.

 Για  το  τμήμα  2:  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα
συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  δηλαδή  να  παρέχουν  υπηρεσίες
περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης.  Η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας  των  ενδιαφερομένων  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικό  του  οικείου
επαγγελματικού επιμελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

 Για  το  τμήμα  3:  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα
συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  δηλαδή  να  παρέχουν  υπηρεσίες
αρχιτεκτονικού  σχεδιασμού.  Η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας  των  ενδιαφερομένων  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικό  του  οικείου
επαγγελματικού επιμελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

 Για  το  τμήμα  4:  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα
συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  δηλαδή  να  παρέχουν  γεωπονικές
υπηρεσίες  φυτοτεχνικού  σχεδιασμού.  Η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας  των  ενδιαφερομένων  αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικό  του  οικείου
επαγγελματικού επιμελητηρίου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους του Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)  ή σε  τρίτες
χώρες που προσχωρήσει  στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα
διαδικασιών  ανάθεσης δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ελάχιστο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών
τουλάχιστο  ίσο  με  το  200%  της  εκτιμώμενης  αξίας  της  σύμβασης  του/των  προσφερόμενου/ων
τμήματος/ων  και  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  για  τις  τρεις  τελευταίες  κλεισμένες  οικονομικές
χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (έτη 2016, 2017, 2018) ήτοι:

 Για το Τμήμα 1: 46.400,00 Ευρώ για κάθε ένα έτος

 Για το Τμήμα 2: δεν ισχύει το συγκεκριμένο κριτήριο

 Για το Τμήμα 3:  δεν ισχύει το συγκεκριμένο κριτήριο

 Για το Τμήμα 4: δεν ισχύει το συγκεκριμένο κριτήριο

Σε  περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που  υποβάλει  κοινή  προσφορά,  το ανωτέρω κριτήριο
πρέπει να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβα-
σης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν επί ποινή αποκλεισμού ότι πληρούν τους παρα-
κάτω ελάχιστους όρους.

Για το Τμήμα 1: Υπηρεσίες Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών
Α) Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς την τελευταία πενταετία ως Ανάδοχοι κατ’
ελάχιστον πέντε (5) συμβάσεις σε συναφείς δράσεις στο αντικείμενο προβολής και δημοσιότητας στο
πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Από τις 5  αναφερόμενες συμβάσεις, οι 2 πρέπει
να είναι ελάχιστου προϋπολογισμού 23.200,00€ πλέον ΦΠΑ.
Κάθε μία από τις εν λόγω 5 συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες  ενέργειες:

 Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού 
 Οργάνωση  ανοιχτών  εκδηλώσεων  (ημερίδες  έναρξης  –  λήξης,  συνέδρια,  ενημερωτικές

εκδηλώσεις κλπ.)Β) Επιπλέον, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει  Ομάδα  Έργου
αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον από:

1. Υπεύθυνο Έργου: 
Ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, τη διοίκηση,
την  πρόοδο  και  το  συντονισμό  όλων  των  στελεχών  της  ομάδας  έργου,  καθώς  και  την
τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα
αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, έναντι της
Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου του Έργου (ΥΕ) πρέπει
να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία, που αναφέρονται παρακάτω και αυτά
να αποδεικνύονται επαρκώς: 

 Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  σπουδών  (ΑΕΙ)  ή  ισοδύναμου  αναγνωρισμένου  τίτλου  σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ

 Δεκαετή επαγγελματική  εμπειρία  στην  υλοποίηση  ή/και  διοίκηση  έργων  στο  πλαίσιο  έργων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

 Να έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία πενταετία σε δέκα (10) συμβάσεις σε συναφείς δράσεις
στο πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

2. Τριμελή Ομάδα Έργου:

Η Ομάδα Έργου πρέπει να στελεχώνεται από τρία (3) άτομα τα οποία θα έχουν τα ακόλουθα
προσόντα:

 Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  σπουδών  (ΑΕΙ)  ή  ισοδύναμου  αναγνωρισμένου  τίτλου  σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ

και σωρευτικά να ισχύουν τα παρακάτω:
 Πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση έργων σε δράσεις στο πλαίσιο

έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε.

 Να έχουν  συμμετάσχει  ως  Μέλη  Ομάδας  Έργου  κατά  την  τελευταία  πενταετία  σε  πέντε  (5)
συμβάσεις  σε συναφείς δράσεις στο αντικείμενο προβολής και δημοσιότητας στο πλαίσιο έργων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε

 Ένα από τα τρία άτομα να έχει γνώσεις και ειδική εμπειρία σε έργα που σχετίζονται με την
προστασία της βιοποικιλότητας ώστε να είναι  σε θέση να συντάξει σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή τις προσκλήσεις των διαγωνισμών.

Για το Τμήμα 2: Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
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 Α) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, δηλαδή να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα
περιβάλλοντος. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη στελέχωση σχετική με το
ζητούμενο αντικείμενο. 

Προς  εκπλήρωση του σκοπού  αυτού θα  πρέπει  να  διαθέτουν δύο  ειδικούς  επιστήμονες  που  θα
πληρούν  τουλάχιστον  τα  προσόντα  και  την  εμπειρία,  που  αναφέρονται  παρακάτω  και  αυτά  να
αποδεικνύονται επαρκώς: 

1. Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  σπουδών  (ΑΕΙ)  γεωτεχνικών  επιστημών  ή  βιολογικών  επιστημών  ή
επιστημών ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού
με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης 
3. Πιστοποιητικό γνώσης εκπαιδευτικών μεθόδων  και παιδαγωγικής/ διδακτικής επάρκειας
4. Τουλάχιστον 50 ώρες διδακτικής εμπειρίας την τελευταία πενταετία σε εκπαιδευτικά προγράμματα

που έχουν ως γνωστικό αντικείμενο το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 
5. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

6. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ 
7. Συμμετοχή ως διδάσκων σε ένα (1) πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης.

Για το Τμήμα 3: Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους

Α) Οι υποψήφιοι  απαιτείται να ασκούν κατά την τελευταία δεκαετία επαγγελματική δραστηριότητα
συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών,  δηλαδή  την   παροχή  υπηρεσιών
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. 
Η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  των  ενδιαφερομένων
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια
αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία στα κατωτέρω θεματικά αντικείμενα :

β1 - σε θέματα υλοποίησης δράσεων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 

β2 -σε θέματα υλοποίησης/ προετοιμασίας συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από πόρους της ΕΕ στο
πλαίσιο διασυνοριακών προγραμμάτων 
β3- σε θέματα δράσεων/έργων που σχετίζονται με την βιοποικιλότητα 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας ο προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια
των  δέκα τελευταίων ετών (από 1/1/ 2009 ως και σήμερα), τουλάχιστον 

- τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις  συνολικού ύψους 25.000 ευρώ για την ανωτέρω περίπτωση β1 

- τρεις (3) τουλάχιστον συμβάσεις  συνολικού ύψους 40.000 ευρώ για την ανωτέρω περίπτωση β2

- μία (1) τουλάχιστον σύμβαση ύψους 5.000 ευρώ για την ανωτέρω περίπτωση β3

Γ)  Ο  Υποψήφιος  Ανάδοχος  πρέπει  να  διαθέτει  τουλάχιστον  τα  προσόντα  και  την  εμπειρία,  που
αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς: 
 Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  σπουδών  Αρχιτεκτονικών  επιστημών  (ΑΕΙ)  ή  ισοδύναμου

αναγνωρισμένου  τίτλου  σπουδών  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  εξωτερικού  με  επίσημη  πράξη
ΔΟΑΤΑΠ

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,
β) υπολογιστικών φύλλων και  γ)  υπηρεσιών διαδικτύου και  δ)  αυτοματοποιημένης σχεδίασης
(AUTOCAD)

Επιπλέον, ο Υποψήφιος Ανάδοχος, που θα είναι και Υπεύθυνος Έργου θα  έχει τη συνολική ευθύνη των
εργασιών του Αναδόχου, τη διοίκηση καθώς και την τήρηση όλων των προδιαγραφών πληρότητας που
θέτει η Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα αναλάβει τη λειτουργική εκπροσώπηση του Αναδόχου για το
συγκεκριμένο έργο, έναντι της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου.
Τέλος η συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανάπλασης
και  αξιοποίησης  κοινοχρήστων  χώρων  καθώς  και  κάθε  πρόσθετη  εμπειρία,  πέραν  της  παροχής
υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. 

Για το Τμήμα 4: Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής κήπου

 Α)  Οι  υποψήφιοι  απαιτείται  να  ασκούν  κατά  την  τελευταία  δεκαπενταετία  επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς  παροχή υπηρεσιών,  δηλαδή την παροχή
γεωπονικών υπηρεσιών και φυτοτεχνικού σχεδιασμού. 
Η  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας  των  ενδιαφερομένων
αποδεικνύεται  με  πιστοποιητικό  του  οικείου  επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  η
εγγραφή τους σ'  αυτό και  το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι  (6) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Β) Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση μελετών αρχιτεκτονικής τοπίου
που σχετίζονται με την διατήρηση και αξιοποίηση των αυτοφυών ειδών σε βοτανικούς κήπους ή
πάρκα και θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς την τελευταία δεκαπενταετία ως Ανάδοχοι κατ’
ελάχιστον πέντε (5) συμβάσεις σε συναφείς δράσεις.
Γ) Ο Υπεύθυνος του Έργου (ΥΕ) πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα προσόντα και την εμπειρία,
που αναφέρονται παρακάτω και αυτά να αποδεικνύονται επαρκώς: 

 Πανεπιστημιακό  δίπλωμα σπουδών Γεωτεχνικών  Επιστημών και  συγκεκριμένα  της  Γεωπονικής
Σχολής  (ΑΕΙ)  ή  ισοδύναμου  αναγνωρισμένου  τίτλου  σπουδών  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων
εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική τοπίου,
 Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων,

β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 Τυχόν επιστημονικό  έργο θα συνεκτιμηθεί

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης που επιθυμούν να υποβάλλουν
προσφορά οφείλουν να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά ανά Τμήμα: 

Για το Τμήμα 1:

 Πιστοποιητικό   κατά  το  πρότυπο  του  ΕΛΟΤ  1435:2009  στα  πεδία  εφαρμογής  παροχής
διαφημιστικών υπηρεσιών 

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο  ISO 9001 ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο με πεδίο εφαρμογής την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων. 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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Για τα Τμήματα 2, 3 &  4: Δεν ισχύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

2.2.8  

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),  να στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ
του  Παραρτήματος  ΧΙΙ  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016  ή  με  την  σχετική
επαγγελματική  εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

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

Υπό τους  ίδιους  όρους οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό  συμμετοχής, το  προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα  με  το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με
τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα  ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται και το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά
περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  ως   προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

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
το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με  την παράγραφό  2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται  στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι  δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα στην  ικανότητα του οποίου
στηρίζεται,  εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
-  μέλος  της  Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό
φάκελοεπιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση
για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
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Β.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά1:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του  εν  λόγω  οικονομικού  φορέα  ή  στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,2.2.3.1. Η
έκδοση των προαναφερομένων (Β.1.α) πρέπει να απέχει το πολύ τρεις (3) μήνες από την υποβολή
τους.

β) για  τις  παραγράφους  2.2.3.2  και  2.2.3.4  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την
αρμόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση
που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2
του  άρθρου  1  του  νόμου  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα
συμβολαιογραφικά  έγγραφα  (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα  οποία  συνεχίζει  να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης,  γίνονται  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση  (APOSTILLE),  οι  οποίες  απορρέουν  από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά και  πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  
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πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση  των  εταίρων  εκδίδεται  από  το
Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  .  Τα  φυσικά  πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η έκδοση
των προαναφερομένων(Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου & ΓΕΜΗ) πρέπει να απέχει το πολύ τρεις  (3)
μήνες από την υποβολή τους.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

γ)  Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  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  .Η  έκδοση του  πιστοποιητικού  πρέπει  να  απέχει  το  πολύ  τρεις  (3)  μήνες  από την
υποβολή του

Μέχρι την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό του ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται  με  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  και  όχι  κατ'  ανάγκη  με  ένορκη
βεβαίωση.  Επίσης,  δεν  απαιτείται  επίσημη  δήλωση  του  ΣΕΠΕ  σχετικά  με  την  έκδοση  του
πιστοποιητικού.  

Ο χρόνος έκδοσης της Υ.Δ. πρέπει να είναι μεταγενέστερος της κοινοποίησης για την πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

δ) για  την  παράγραφο  2.2.3.5  δεν  ζητείτε  αποδεικτικό  μέσω λόγω ύψους προϋπολογισμού  της
παρούσας διακήρυξης    

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου  2.2.4  (απόδειξη  καταλληλόλητας  για  την
άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος
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Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό  επάγγελμά  τους.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση,  από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου  ενώπιον
αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή
εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται
για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι   εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο
Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  ή  στο  Μητρώο  Κατασκευαστών  Αμυντικού
Υλικού

Χρόνος έκδοσης του ανωτέρου πιστοποιητικού έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το Έντυπο Ε3 των ετών
2016, 2017 και 2018,. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας  της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων.

Ειδικότερα  για   τα  τμήματα  1,3  και  4  προσκομίζεται  πίνακας  των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν
σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα, συνοδευόμενος από τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης, ήτοι:
α/α Τίτλος έργου Εργοδότης Περιγραφή

αντικειμένου του
έργου

Περίοδος
υλοποίησης

Αξία Ποσοστό
συμμετοχής

-βεβαιώσεις των φορέων ανάθεσης. Στην περίπτωση που ο εργοδότης ήταν δημόσια αρχή με
πιστοποιητικά  παραλαβής  που  έχουν  εκδοθεί  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  αποφάσεις  των
αρμοδίων επιτροπών και στην περίπτωση που είναι ιδιωτικός φορέας με υπεύθυνες δηλώσεις
ή βεβαιώσεις αυτού και  σε περίπτωση αδυναμίας προ τούτο  υπεύθυνη δήλωση από τον
προσφέροντα περί  της αληθείας  των δηλούμενων στοιχείων και  της άρτιας και  επιτυχούς
ολοκλήρωσης των υπηρεσιών. 

Επιπλέον  για  το  τμήμα  1   σχετικά  με  την  στελέχωση  της  ομάδας  έργου,  υποβάλλονται  τα
ακόλουθα:
 Πίνακας  με  την  προτεινόμενη  στελέχωση  της  ομάδας  έργου  που  θα  αναφέρει  τις  ακόλουθες

πληροφορίες:
 Ονοματεπώνυμο
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 Επωνυμία Μέλους Ένωσης

 Σχέση συνεργασίας
 Θέση στην ομάδα έργου
 Προσόντα / Δεξιότητες / Γνωστικό πεδίο
 Αρμοδιότητες / καθήκοντα

 αναλυτικά  βιογραφικά  σημειώματα  του  κάθε  μέλους  της  Ομάδας,  στα  οποία  θα  πρέπει  να
αποτυπώνονται  σαφώς  η  επαγγελματική  ενασχόληση,  οι  εξειδικευμένες  γνώσεις  και  η
τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών συναφών με αυτές της παρούσας προκήρυξης,
από  τα  οποία  θα  προκύπτει  η  πλήρωση  της  προϋπόθεσης  της  παρ.  2.2.5,  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα του Παραρτήματος V.

 Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.
1599/1986  όπως  ισχύει  με  νόμιμα  θεωρημένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής  με  τις  οποίες  θα
δηλώνεται  ότι  τα  αναφερόμενα  στο  βιογραφικό  τους  σημείωμα  είναι αληθή  και  ακριβή,  ότι
αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου και ότι γνωρίζουν
και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Για το Τμήμα 2 προσκομίζονται για απόδειξη της στελέχωσης αναλυτικό βιογραφικό, αντίγραφα
πιστοποιητικών και  σχετικά  στοιχεία τεκμηρίωσης των ωρών εκπαιδευτικής εμπειρίας και
συμμετοχής σε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη
παρ. 2.2.5.  Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει  με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα
δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό είναι αληθή και ακριβή και ότι γνωρίζει και αποδέχεται
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Για τα τμήματα  3 & 4 προσκομίζονται για απόδειξη της στελέχωσης αναλυτικό βιογραφικό και
αντίγραφα  πιστοποιητικών σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στη  παρ.  2.2.5.  Τα  βιογραφικά
σημειώματα πρέπει  να συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 όπως
ισχύει με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα
στο βιογραφικό είναι  αληθή και ακριβή και ότι  γνωρίζει  και  αποδέχεται  τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν προσφορά για το Τμήμα 1, οφείλουν να προσκομίσουν: 

 Πιστοποιητικό   κατά  το  πρότυπο  του  ΕΛΟΤ  1435:2009  στα  πεδία  εφαρμογής  παροχής
διαφημιστικών υπηρεσιών και δημιουργίας διακριτού σήματος και

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο
αναγνωρισμένο με πεδίο εφαρμογής την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν  νόμιμα  την  εταιρία  κατά  την  ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους
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οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Χρόνος έκδοσης των αποδεικτικών ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος  VII του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις  οποίες καλύπτει  ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Β.10 .Η έκδοση ένορκων  βεβαιώσεων  πρέπει να απέχει το πολύ τρεις  (3) μήνες από την υποβολή
τους.

Β.11. Ο χρόνος έκδοσης  Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να είναι μεταγενέστερος της κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήρια

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Η συνολική  βαθμολογία  των  τεχνικών  προσφορών  ανά  Τμήμα  θα  καθορισθεί  βάσει  των  κάτωθι
κριτηρίων:

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
σχέση ποιότητας – τιμής  ανά  τμήμα. 

Η  συνολική  βαθμολογία  των  τεχνικών  προσφορών  ανά  τμήμα  θα  καθορισθεί  βάσει  των  κάτωθι
κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(σν)

Κ.1 Κατανόηση των στόχων – απαιτήσεων του έργου και παρουσίαση
της γενικότερης φιλοσοφίας του 

40%

Κ.2 Ανάλυση και τεκμηρίωση της κατάλληλης μεθοδολογίας για την
επίτευξη των στόχων του έργου 

40%

Κ.3  Πληρότητα  δομής  οργανωτικού  σχήματος  -  Επάρκεια
Οργάνωσης / Λειτουργίας  του έργου - Χρονοδιάγραμμα

20%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100%
Η βαθμολόγηση των ανωτέρω κριτηρίων θα βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στα αντίστοιχα πεδία της
τεχνικής προσφοράς.
Οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων Αναδόχων ανά τμήμα, θα ακολουθούν, επί ποινή αποκλεισμού,
τη δομή των κριτηρίων ανάθεσης, όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται  ακριβώς  όλοι  οι  όροι  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  αυξάνεται  δε  μέχρι  τους  120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  θα  προκύπτει  από  το  γινόμενο  του  επιμέρους
συντελεστή  βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 
ΣΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 
Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν  καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) θα καθορισθεί βάσει του κάτωθι τύπου:
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ΣΟΠ = 100 * [Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου]

όπου: Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται η προτεινόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε
διαγωνιζόμενου  και  Οικονομική  Προσφορά  Μειοδότη  είναι  η  προτεινόμενη  τιμή  χωρίς  ΦΠΑ  του
διαγωνιζόμενου με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒΑ) κάθε προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο:

ΤΒΑ = [(ΣΤΠ * 0,85) + (ΣΟΠ * 0,15)]

Όπου ΣΤΠ: Συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς

ΣΟΠ: Συνολική βαθμολογία Οικονομικής Προσφοράς

Η συνολική  βαθμολόγηση  βάσει  των  ανωτέρω  τύπων  είναι  στρογγυλοποιημένη  σε  δύο  δεκαδικά
ψηφία.

Η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου γίνεται με μία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Μπορεί να υποβληθεί προσφορά για ένα Τμήμα ή για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο (κυρίως φάκελος),  όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα τα ακόλουθα:

α.  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΘΕΡΜΗΣ  Ν.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   για   το  διαγωνισμό  πού  αφορά
«Υπηρεσίες   Δημοσιότητας  ,  Επικοινωνίας  &  Διοργάνωσης  εκθέσεων  και  διαγωνισμών  ,
Υπηρεσίες  Εκπαίδευσης,  Υπηρεσίες   ερευνών  και  μελετών  της   πράξης  “  Improving  the

conservation of the priority plants in the cross border area” - CONSE PP»

β. Η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών.

γ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.
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2.4.2.2.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»

(γ)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2.4.2.3. Οι  οικονομικοί  φορείς  συντάσσουν  την  οικονομική  τους  προσφορά  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς .

2.4.2.4.Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και 
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.  4412/16 .  Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1  

Στον  υποφάκελο  δικαιολογητικά  συμμετοχής τοποθετούνται  όλα  τα  κατά  περίπτωση
δικαιολογητικά  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά με  την  σειρά  που  αυτά  ζητούνται  και  κατάλληλα
δεμένα  σε  τόμο  ή  ντοσιέ,  ώστε  να  μην  υπάρχει  πρόβλημα  απώλειάς  τους και  η  εγγύηση
συμμετοχής.

1. Η κατά την παράγραφο 2.2.2. εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

2. Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το , “Παράρτημα V”
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Το έντυπο μπορεί να υπογράφεται από το σύνολο των μελών που μετέχουν στην διοίκηση ή ασκούν
διοίκηση(π.χ. μέλη  Δ.Σ. διαχειριστές  & λοιποί) ή  μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο  του
οικονομικού φορέα.(Παράγραφος 13 ,άρθρο 107 του Ν.4497/2017).
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.

Χρόνος υπογραφής του ΤΕΥΔ έως και δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.

3. Υπεύθυνη Δήλωση του αρθ. 8 του Ν. 1599/86 οπού θα δηλώνεται ότι δεν έχουν τροποποιήσει στο
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς τις ζητούμενες στον προϋπολογισμό  περιγραφές ειδών και
ποσότητες. 

4.Φορολογική  και  ασφαλιστική  ενημερότητα  του  οικονομικού  φορέα  σε  ισχύ.  Η  υποχρέωσης
προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά τους φορείς τόσο Κύριας όσο και της Επικουρικής
ασφάλισης.

Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του παρόντος άρθρου (2.4.3) θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της
συμμετέχουσας επιχείρησης  και θα φέρουν ημερομηνία σύνταξης  έως και δέκα (10) ημέρες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται
από την  παρούσα διακήρυξη καθώς  και  για  τις  έγγραφες  εξουσιοδοτήσεις  εκτός  αυτών για  τις
οποίες ρητά αναφέρεται.

Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά της παρούσας διακήρυξης , εκτός της εγγυητικής συμμετοχής,
κατατίθενται  πρωτότυπα  ή  ακριβή  αντίγραφα   ή  φωτοαντίγραφα   ,εκτός  και  αν  η  εγγυητική
συμμετοχής έχει εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

2.4.3.2 Υποφάκελος  «Τεχνικής Προσφοράς» ,

H τεχνική προσφορά συντάσσεται με βάση τη δομή των κριτηρίων ανάθεσης, όπως αποτυπώνονται
στον  πίνακα  της  παραγράφου  2.3.1.  Το  έντυπο  πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένο  και  κατάλληλα
υπογεγραμμένο και το οποίο περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Επισημαίνεται ότι η τεχνική προσφορά, για κάθε τμήμα, δεν θα πρέπει να ξεπερνά συνολικά τις 15
σελίδες.  Κάθε  δε  προσκομισθείσα  σελίδα  πέραν  του  εξωφύλλου  και  οπισθοφύλλου  αριθμείται  και
συνυπολογίζεται.  Επιθυμητή  είναι  η  γραμματοσειρά  Arial  ή  Calibri  μεγέθους  τουλάχιστον  11  και
διάστημα γραμμών παραγράφου τουλάχιστον 15 pt.
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Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά σε περισσότερα
του ενός Τμήματος, πρέπει να υποβάλλουν ένα αρχείο τεχνικής προσφοράς ανά Τμήμα. 

2.4.3.3. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά εκτός των Υ.Δ. κατατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)

2.4.3.4.  Ειδικά  τα  ιδιωτικά  έγγραφα,  μπορεί  να  γίνονται  αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία  εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.    

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  που
περιλαμβάνεται  στο  Παράρτημα ΙΙΙ  της  παρούσας.  Το  έντυπο πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένο και
κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για  την
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.

Οι  προσφερόμενες  τιμές  είναι  σταθερές  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε
ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζεται   σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα,  β)  δεν  συμπίπτουν  οι  τιμές  που
προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσας διακήρυξη. 

Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι Ανάδοχοι που επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά σε  περισσότερα
του ενός Τμήματος, πρέπει να υποβάλλουν ένα αρχείο οικονομικής προσφοράς ανά Τμήμα.

Οι υποφάκελοι δικαιολογητικά συμμετοχής ,τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την
αναθέτουσα  αρχή,  πριν  από  τη  λήξη  της,  κατ'  ανώτατο  όριο  για  χρονικό  διάστημα  ίσο  με  την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη  λήξη και  του παραπάνω ανώτατου ορίου  χρόνου παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα της διαδικασίας  ανάθεσης ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα αρχή κρίνει,  κατά
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περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο του ανωτέρω ανώτατου  ορίου  παράτασης  της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι .

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Τρόπος
υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής  –  τεχνική
προσφορά),  2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς,  τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση και  αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ)  η  οποία παρουσιάζει  ελλείψεις  ως προς  τα δικαιολογητικά που ζητούνται  από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Παραλαβή και Αποσφράγιση προσφορών – Αποσαφήνιση δικαιολογητικών 

3.1.1 Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την επιτροπή του διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια,
μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.

3.1.2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του
κάθε  διαγωνιζόμενου,  αναγράφεται  σ’  αυτή  και  στο  πρακτικό  της  δημοπρασίας  ο  ίδιος  αύξων
αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη
κατάθεση της ταυτότητας  του διαγωνιζομένου και η γι αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.  

3.1.3. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στη  διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των
προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή
μεταγενέστερης  προσφοράς  με  ποινή  ακυρότητας  του  διαγωνισμού,  εκτός  αν  η  επίδοση
προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και
μετά την ώρα αυτή.

Προσφορές  που υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  ή  να
αξιολογηθούν αντιστοίχως 

3.1.4. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση,
αρχίζει από τη επιτροπή του διαγωνισμού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά
που αυτοί επιδόθηκαν και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο,
περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης
παρουσία των παρισταμένων.

3.1.5.  Ο  εσωτερικός  φάκελος  που  έχει  την  κύρια  προσφορά  παραμένει  σφραγισμένος  και
αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των
δικαιολογητικών  όλων  των  προσφορών,  οι  παρευρισκόμενοι  στην  αίθουσα  του  διαγωνισμού
εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

3.1.6. Η επιτροπή του διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά
έγγραφα  των  διαγωνιζόμενων  και  αποφασίζει  για  αυτούς  που  αποκλείονται.  Ακολούθως  η
συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος
του  αποκλεισμού  τους.  Στη   συνέχεια  ανοίγονται  οι  φάκελοι  των  τεχνικών  προσφορών  με  την
προαναφερόμενη διαδικασία της παραγράφου 5 και  τέλος  ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές. 
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3.1.7. Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή  , να μη προβεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του
διαγωνισμού την ίδια ημέρα, αλλά σε ημερομηνία ή ημερομηνίες και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ
των προτέρων  στους  συμμετέχοντες.  Το  αποτέλεσμα  του  διαγωνισμού  ανακοινώνεται  μετά την
δημόσια  αποσφράγιση των  φακέλων  της τεχνικής προσφοράς και στη συνέχεια των οικονομικών
προσφορών.

3.1.8. Αποσαφήνιση  δικαιολογητικών και πληροφοριών.

3.1.8.1.  Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης  των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες  χωρίς να έχει ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3.1.8.2.  Η  πιο  πάνω  διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά  μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις
πλημμέλειες  ή  πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται  διόρθωση ή συμπλήρωση,  ιδίως δε
παράλειψη  μονογραφών,  διακεκομμένη  αρίθμηση,  ελαττώματα  συσκευασίας  και  σήμανσης  του
φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές 

αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση
της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται
με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το
πρώτο εδάφιο,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως συνέπεια  μεταγενέστερη αντικατάσταση  ή  υποβολή
εγγράφων  σε  συμμόρφωση  με  τους  όρους  της  διακήρυξης,  αλλά  μόνο  τη  διευκρίνιση  ή
συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3.1.8.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των
οικονομικών  φορέων  ή  να  έχει  ως  συνέπεια  ευνοϊκή  μεταχείριση  συγκεκριμένου  οικονομικού
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

3.1.8.4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα
σε  εύλογη  προθεσμία  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης  της σχετικής πρόσκλησης,  το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα  την  ουσιώδη  αλλοίωση  της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
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3.1.8.5.  Η  παροχή  της  δυνατότητας  διευκρινίσεων  στον  προσφέροντα,  σύμφωνα  με  τις
παραγράφους  3.1.8.1  έως  3.1.8.4,  είναι  υποχρεωτική  για  την  αναθέτουσα  αρχή,  αν  επίκειται
αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω  ασαφειών  των  δικαιολογητικών  και  εγγράφων  της
προσφοράς.

3.1.9.Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων

1. Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν
το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών:
α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολο-
κληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.
β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογη-
τικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου
δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχι-
στον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής «ή κατά σειρά μειοδοσίας» [2]. Στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες.
γ) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνι-
κών προσφορών ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση.
δ) Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
ε) Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
στ) Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασί-
μων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του
διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων
ολοκληρώνεται  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημε-
ρών  από  την  κοινοποίηση  των  σχετικών  Πρακτικών.
3. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συ-
μπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε συμβάσεις προϋπο-
λογισμού άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή σύνθετες συμβάσεις που ο όγκος των
δικαιολογητικών ή των τεχνικών προσφορών είναι μεγάλος οι ως άνω προθεσμίες δύνανται να πα-
ρατείνονται  έως  και  το  εξαπλάσιο  των  παραπάνω  προθεσμιών.
4. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών της παραγράφου 1 και 2 δεν συνεπάγεται ακυρότητα
της διαδικασίας. 

3.1.10 Τα  πρακτικά  της  επιτροπής  διενέργειας  διαβιβάζονται  προς  έγκριση  στην  Οικονομική
Επιτροπή  συμπεριλαμβανομένου  και  του  πρακτικού  για  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
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Εάν οι  προσφορές φαίνονται  ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  πρόσκλησης.  Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται  τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην  περίπτωση  ισότιμων  προσφορών  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα   των σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες  με κάθε πρόσφορο
μέσο μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών
του αντίστοιχου σταδίου.

Κατά  της  ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση  ,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.4  της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  -  Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική   πρόσκληση  στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί
να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

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. 

Ο χρόνος έκδοσης της Υ.Δ. πρέπει να είναι μεταγενέστερος της κοινοποίησης για την πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα  παραπάνω  ισχύουν  και  στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ζητούνται  δικαιολογητικά  κατά  το
στάδιο υποβολής προσφορών.
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Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  προσκομίζονται  εμπρόθεσμα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,
πρωτοκολλημένο στο πρωτόκολλο του Δήμου Θέρμης , ο οποίος παραδίδεται  στο αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης. 

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του ν.4412/2016, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 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.Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που
η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
των  προσφορών  ή  αιτήσεων  συμμετοχής  και  πριν  το  στάδιο  κατακύρωσης,  κατ΄  εφαρμογή  της
διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της
ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  μπορούν να λάβουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της  ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)   δεν  υποβληθούν  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν  ή  για  τις  οποίες  έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης
ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου  (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια
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ποιοτικής  επιλογής  σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  2.2.4  -2.2.8  της  παρούσας  διακήρυξης,  η
διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αποφαινόμενο  όργανο  της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση  της  διαδικασίας  είτε  για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί
να προτείνει  την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας
και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας
κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται  προηγούμενη  αποδοχή  από  τον
προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα  αρχή  κοινοποιεί  την  απόφαση  κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  του  πρακτικού
αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά , σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε
πρόσφορο τρόπο με απόδειξη κοινοποίησης.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε
περίπτωση  άσκησης,  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της
απόφασης  της Α.Ε.Π.Π.  και  σε  περίπτωση άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά της απόφασης  της
Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και ββ) σε
συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή
η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,β)
ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον
στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το
οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.». 

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα  προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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3.4 Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύμβασης

1.Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
(χωρίς  Φ.Π.Α.),  σε  περίπτωση ένστασης  κατά πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης
στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψηςΗ ένσταση κατά της
διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  υποβάλλεται  σε  προθεσμία  που  εκτείνεται  μέχρι  το  ήμισυ  του
χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  ή  την  αποστολή  της
πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος
11.  Στην  περίπτωση της ένστασης  κατά της διακήρυξης  ή  της  πρόσκλησης  η  ανάθετουσα  αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με
την  άπρακτη πάροδο των ανωτέρω  προθεσμιών  τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το
παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό
όργανο.

3.Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής,
κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή
αυτή  προσφυγή  δεν  χωρεί  καμία  άλλη  τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη  ενδικοφανής
προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και
της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).». 

Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου Θέρμης,
συγκροτείται  χωριστό  γνωμοδοτικό  όργανο  τριμελές  ή  πενταμελές  (Επιτροπή  αξιολόγησης
ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι  διαφορετικά  από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που
είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης
προσφορών κλπ).
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη
της  αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυητική καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016 και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  πριν  την  τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
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κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο  Ανάδοχος  δεν  απαλλάσσεται  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  και  ευθύνες  λόγω
ανάθεσης  της  εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης  σε  υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2.  Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  κύριος  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναφέρει  στην
αναθέτουσα  αρχή  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των
υπεργολάβων  του,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών,  κατά τη διάρκεια  της σύμβασης,  καθώς και  τις  απαιτούμενες
πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο  υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας .
Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της
σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης
είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η  αναθέτουσα  αρχή  επαληθεύει  τη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  για  τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου  2.2.9.2  της  παρούσας,  εφόσον  το(α)  τμήμα(τα)  της  σύμβασης,  το(α)  οποίο(α)  ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου
να  μην  αθετούνται  οι  υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  δύναται  να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να  απαιτήσει  την  αντικατάστασή  του,  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  στις  παρ.  5  και  6  του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να τροποποιείται  κατά τη διάρκειά της,  χωρίς να απαιτείται  νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 

43





Conse-PP         
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται  στην παράγραφο  2.2.2.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Για το τμήμα 1 ως τρόπος πληρωμής καθορίζεται ο εξής:

 με την τμηματική παραλαβή από την Επιτροπή των παραδοτέων: 

D  1.2.3  Διοργάνωση  1ης  τεχνικής  συνάντησης  του  έργου  (Organozation of two project
meetings)
D2.2.1 Δημιουργικό υλικού δημοσιότητας (Development of dissemination material)

D2.2.2 Παραγωγή υλικού δημοσιότητας (Reproduction  of  dissemination  material)  αρχική
έκδοση φυλλαδίων

καταβολή του 100% της συμβατικής τους αξίας.

 με την τμηματική παραλαβή από την Επιτροπή των παραδοτέων: 

-  D 1.2.3 Διοργάνωση 2ης τεχνικής συνάντησης του έργου (Organozation of two
project meetings)

- D2.2.2  Παραγωγή υλικού δημοσιότητας (Reproduction of dissemination material)
1η & 2η επικαιροποιημένη έκδοση φυλλαδίων

- D 2.2.4  Διοργάνωση τελικής ανοικτής εκδήλωσης (Organization of final event)

καταβολή του 100% της συμβατικής τους αξίας.

 με την τμηματική παραλαβή από την Επιτροπή των παραδοτέων: 

- D 5.2.1  Οργάνωση δύο διαγωνισμών και μίας ανοιχτής έκθεσης  (Organization of
two competitions & an exhibition

καταβολή του 100% της συμβατικής τους αξίας.

Για το τμήμα 2 ως τρόπος πληρωμής καθορίζεται ο εξής:

 με την παραλαβή από την Επιτροπή του παραδοτέου D 5.2.2  Έξι (6) συνεδρίες Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (6 Session of environmental education), ποσοστό 100% της συμβατικής του αξίας

Για το τμήμα 3 ως τρόπος πληρωμής καθορίζεται ο εξής:

 με την παραλαβή από την Επιτροπή του παραδοτέου D 3.2.1 Έρευνα για τη δημιουργία ενός
δικτύου αστικών πάρκων μικρής έκτασης (Research of an urban pocket –  park network) ,  ποσοστό
100% της συμβατικής του αξίας

Για το τμήμα 4 ως τρόπος πληρωμής καθορίζεται ο εξής:

 με την παραλαβή από την Επιτροπή του παραδοτέου D 4.2.1 Υπηρεσίες Τεχνικής βοήθειας για
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κήπων (Technical assistance of landscape design) ,  ποσοστό 100% της
συμβατικής του αξίας
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Η  πληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος  θα  γίνεται  με  την  προσκόμιση  των  νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (άρθρο  4  Ν.4013/2011  όπως  ισχύει)  και  κράτηση  0,06%  η  οποία
υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3
του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτω-
τος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβα-
τικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ει -
δική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για πα-
ροχή εξηγήσεων, κυρώσεις που συνίστανται στην ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλει -
σμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβα-
σης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλε-
πόμενης συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβα-
τικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλ-
λόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιο-
λογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
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προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και
με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

5.3.1.Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρ-
μογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατι -
κών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτε-
λεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίη-
σης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλ -
λει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργα-
νο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεω-
ρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασ-
δήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφα-
ση  καθίσταται  οριστική.  Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.» 

5.3.2.Η εν λόγω απόφαση  επιδέχεται προσβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του
ν.4412/2016 .Η παρούσα παράγραφος (5.3.2.) ισχύει από την 01/07/2019.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή παρακο-
λούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρ-
θρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβα-
σης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια  της Σύμβασης για  το Τμήμα 1 αρχίζει  με  την υπογραφή της σύμβασης και  λήγει  την
ημερομηνία λήξης της πράξης.

Η διάρκεια της Σύμβασης για το Τμήμα 2 αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει οκτώ (8)
μήνες μετά.

Η διάρκεια της Σύμβασης για το Τμήμα 3 αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει έξι (6)
μήνες μετά.

Η διάρκεια της Σύμβασης για το Τμήμα 4 αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει έξι (6)
μήνες μετά.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της ανα-
θέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτα-
σης ή αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.3  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότη-
τα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 5.2. της παρούσας. 

6.3 Παραδοτέα - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Ο ανάδοχος για κάθε πληρωμή του θα πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία των εργασιών
που έχει εκτελέσει.
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  την  Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που συγκροτείται  σύμφωνα με την παρ. 11 εδάφιο δ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων από την ΕΠΠ μπορεί να καλεσθεί
και να παραβρίσκεται και ο ανάδοχος.

Αν η ΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

2 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,
άλλως  τυχόν παράταση  -τροποποίηση  υπόκειται  στις  προϋποθέσεις  και  τους  όρους  του  άρθρου  132  του ν.
4412/2016

3 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την καταλληλόλητα των παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και  παραδοτέων,  με έκπτωση επί  της  συμβατικής  αξίας,  η οποία  θα πρέπει  να είναι
ανάλογη  προς  τις  διαπιστωθείσες  παρεκκλίσεις.  Μετά  την  έκδοση  της  ως  άνω απόφασης,  η  ΕΠΠ
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικα-
τάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμ-
βασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρή-
τρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθε-
σμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Σελίδα 49 από 100





   

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελίδα 50 από 100





 

Conse-PP  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική περιγραφή φυσικού & οικονομικό αντικειμένου 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αναλυτικότερα το έργο “Improving the conservation of priority plants in the cross border area”
με ακρωνύμιο  CONSE_PP είναι  διάρκειας  22 μηνών και  ο  συνολικός προϋπολογισμός της
πράξης που εγκρίθηκε είναι 1.189.618,29 Ευρώ εκ των οποίων ο Δήμος Θέρμης θα χρηματοδο-
τηθεί  με  το  ποσό  των  294.356,00  Ευρώ.  Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα
INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 στο πλαίσιο του
Άξονα προτεραιότητας  2:  Προστασία του περιβάλλοντος -  Μεταφορές  και  ειδικότερα στο
Μέτρο 2.3 Βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οικοσυστημάτων και βιοποικι-
λότητας. 

Στόχος του έργου είναι η προστασία των ειδών χλωρίδας της διασυνοριακής περιοχής που
έχουν χαρακτηριστεί ως είδη προτεραιότητας (priority species), ακολουθώντας μεθοδολογία
που στηρίζεται στην έρευνα, σε έργα υποδομής, ψηφιακές πρακτικές και δράσεις ευαισθητο-
ποίησης και εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμης προτείνεται να αναλάβει τη δημιουργία/ανάπλα-
ση ενός πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στο οποίο θα προταθούν προς φύτευση είδη
που θα μελετηθούν στα πλαίσια της πράξης. Επίσης, προτείνονται δράσεις για την ευαισθητο-
ποίηση που θα στοχεύουν κυρίως σε μαθητές και τη διερεύνηση δυνατοτήτων μελλοντικής
εφαρμογής μικρών ενοτήτων αντίστοιχης χλωρίδας σε δημόσιους χώρους. 

Οι εργασίες/πακέτα εργασίας που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος, καθώς και τα
παραδοτέα  που  θα  κληθεί  να  υποβάλλει  εντός  συγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,
παρουσιάζονται παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ,  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Το 1ο τμήμα της παρούσης διακήρυξης περιλαμβάνει παραδοτέα από το πακέτο εργασίας 2
όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάχυση (Communication & Dissemination)
Η υλοποίηση του πακέτου εργασίας  2 αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για
τις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας της πράξης. Το Πακέτο αυτό εργασίας αντιστοιχεί
στο 1ο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και  αφορά την εκπόνηση  των παρακάτω παραδο-
τέων :
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Παραδοτέο D 1.2.3: Υπηρεσίες οργάνωσης τεχνικών συναντήσεων  (  Organiza  -  
tion     f     project     meetings  )  

Σκοπός του Παραδοτέου είναι η διοργάνωση των δύο (2) τεχνικών συναντήσεων του έργου που
θα  λάβουν  χώρα  στη  Θέρμη.   Η  διοργάνωση  περιλαμβάνει  το  υλικό  εργασίας  που  θα
διανεμηθεί,  την εστίαση και τις υπηρεσίες διερμηνείας,  την οργανωτική υποστήριξη κλπ. Οι
ημερομηνίες  διοργάνωσης  των  εκδηλώσεων  θα  οριστικοποιηθούν  σε  συνεννόηση  με  την
Αναθέτουσα Αρχή. 
Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων παρατίθενται στο παράρτημα IV
της παρούσας διακήρυξης.  
Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή
της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

Παραδοτέα  D2.2.1 & D2.2.2 : Πληροφοριακό υλικό και δράσεις δημοσιότητας

Σκοπός του Παραδοτέου είναι η δημιουργία και η αναπαραγωγή του πληροφοριακού υλικού το
οποίο περιλαμβάνει 1.000 φακέλους, 1.000 σημειωματάρια, 1.000 αφίσες, 1.000 στυλό, 1.000
μολύβια, 1.200φυλλάδια με δύο επικαιροποιήσεις και 3 roller up πανό.  Όλα τα παραδοτέα θα
ακολουθούν τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται στο Communucation Manual
όπως έχει δημοσιοευθεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu

Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω παρατίθενται στο παράρτημα IV της
παρούσας διακήρυξης.  

Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

Παραδοτέο D2.2.4: Διοργάνωση μίας  ανοιχτής  εκδήλωσης προβολής

Σκοπός του Παραδοτέου είναι η διοργάνωση μίας τελικής ανοιχτής εκδήλωσης προβολής του
έργου.  Η διοργάνωση περιλαμβάνει  τις  υπηρεσίες  δημοσιότητας  της  εκδήλωσης,  το  υλικό
εργασίας  που  θα  διανεμηθεί,  την  μίσθωση  του  χώρου,  την  εστίαση  και  τις  υπηρεσίες
διερμηνείας,  τον  τεχνικό  εξοπλισμό,  την  οργανωτική  υποστήριξη  κλπ.  Η  ημερομηνία
διοργάνωσης  της εκδήλωσης  θα οριστικοποιηθεί  σε συνεννόηση  με  την Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά  τη  διεξαγωγή  της  εκδήλωσης  θα  ακολουθηθούν  οι  κανόνες  δημοσιότητας  που
προδιαγράφονται στο  Communucation Manual όπως έχει δημοσιοευθεί στο  http://www.ipa-
cbc-programme.eu
Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές της εκδήλωσης παρατίθενται στο παράρτημα IV
της παρούσας διακήρυξης.  
Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί έως τη λήξη του έργου.

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Παραδοτέο D5.2.1: Διοργάνωση δύο (2) διαγωνισμών και μίας  έκθεσης παρουσίασης των
αποτελεσμάτων 

Σκοπός  του  Παραδοτέου  είναι  η  διοργάνωση  δύο  (2)  φοιτητικών  διαγωνισμών  (ενός
επιστημονικού  και  ενός  καλλιτεχνικού)  και  μίας  ανοιχτής  έκθεσης   παρουσίασης  των
αποτελεσμάτων του έργου. Ο επιστημονικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τη συγγραφή δοκιμίου
ενώ  ο  καλλιτεχνικός  διαγωνισμός  την  παραγωγή  πρωτότυπου  καλλιτεχνικού  έργου.  Η
διοργάνωση  περιλαμβάνει  τις  υπηρεσίες  δημοσιότητας   των  διαγωνισμών
συμπεριλαμβανομένης  της  συγγραφής  της  πρόσκλησης,  την  τεχνική  υποστήριξη  κατά  τη
διεξαγωγή τους, το πληροφοριακό υλικό που θα προβληθεί κατά την έκθεση, την μίσθωση του
χώρου, την εστίαση και τις υπηρεσίες διερμηνείας, την οργανωτική υποστήριξη, την εκπόνηση
ενός  e-book με  τις  συμμετοχές,  την  προμήθεια  των  βραβείων,   κλπ.  οι   ημερομηνίες
διοργάνωσης των εκδηλώσεων θα οριστικοποιηθούν σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.
Το  παραδοτέο  θα  ακολουθεί  στο  σύνολο  του  τους  κανόνες  δημοσιότητας  που
προδιαγράφονται στο Communucation Manual όπως έχει δημοσιοευθεί στο http://www.ipa-
cbc-programme.eu
Λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές των εκδηλώσεων παρατίθενται στο παράρτημα IV
της παρούσας διακήρυξης.  
Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί από την υπογραφή  της σύμβασης
έως τη λήξη του έργου.

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το 2ο τμήμα της παρούσης διακήρυξης περιλαμβάνει παραδοτέα από το πακέτο εργασίας 5
όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

ΠΕ5: Προώθηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης (Promoting awareness & educa-
tion)

Η υλοποίηση του πακέτου εργασίας 5 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ευαισθη-
τοποίησης και εκπαίδευσης για την βιοποικιλότητα και αφορά τα παρακάτω παραδοτέα.  

Παραδοτέο   D5.2.1:    Υλοποίηση   6   κύκλων     μαθημάτων      περιβαλλοντικής     εκπαίδευσης     των   40  
μαθητών   /   κύκλο    ( Six sessions of environmental education for local students (each one for a  
different age groups)

Παραδοτέο   D  5.2.1. Α  

Το παραδοτέο αφορά την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις
συνεδρίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς και του απαραίτητου φακέλου οργάνωσης
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και  διοίκησης  των  εκπαιδευτικών  συνεδριών.  Οργάνωση  της  ύλης  και  των  εκπαιδευτικών
θεωρητικών και βιωματικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν. 

Παραδοτέο   D  5.2.1. Β  

Το παραδοτέο αφορά την υλοποίηση έξι (6) συνεδρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Κάθε
συνεδρία  περιλαμβάνει  δυο τάξεις  με  40  μαθητές  συνολικά  και  για  τις  δυο τάξεις  και  θα
απευθύνεται σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα/στόχο.  Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, την καταγραφή της λίστας εκπαιδευομένων,
την εκπόνηση του εκπαιδευτικού υλικού και την παραγωγή του καθώς και την εκπόνηση των
αντίστοιχων παρουσιάσεων.  Παράλληλα ο  ανάδοχος  θα πρέπει  να  προβεί  στην  προμήθεια
περιβαλλοντικού εξοπλισμού για το σύνολο των εκπαιδευόμενων ( γλαστράκια, χώμα, φυτά,
κλπ).
Η  εκπαίδευση  θα  υλοποιηθεί  από  δύο  επιστημονικούς  συνεργάτες  εξειδικευμένους  στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένας για κάθε τάξη. 
Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 3 :  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Το 3ο τμήμα της παρούσης διακήρυξης περιλαμβάνει παραδοτέα από τα πακέτα εργασίας 3
όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

ΠΕ3: Υπηρεσίες μελετών  (Scientific sciences)
Η υλοποίηση του πακέτου εργασίας 3 περιλαμβάνει την εκπόνηση εξειδικευμένων επιστημονι-
κών μελετών και αφορά το παρακάτω παραδοτέο:

D 3.2.1   Ανάπτυξη     έρευνας     για     τη     δημιουργία     αστικού     δικτύου     πάρκων   “  τσέπης  ” (Development  
of an original research for an urban pocket park network)

Το παραδοτέο αφορά στην εκπόνηση εξειδικευμένης έρευνας για τη δημιουργία ενός δικτύου
εντός αστικού ιστού του Δήμου Θέρμης μικρών χώρων αναψυχής (pocket park). Η έρευνα του
αστικού σχεδιασμού θα γίνει από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα και θα περιλαμβάνει την ανάλυση
τριών (3)  χώρων εντός των διοικητικών ορίων της Θέρμης,  για τα οποία θα διερευνηθεί  η
δυνατότητα μετατροπής τους σε  αστικά πάρκα με στόχο να αποτελέσουν ένα δίκτυο μικρών
πάρκων στη περιοχή. 
Η έρευνα που θα γίνει θα περιλαμβάνει την διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και
την πρόταση δημιουργίας αστικού δικτύου πάρκων. 
Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
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ΤΜΗΜΑ 4 :  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΗΠΩΝ 
Το 4ο τμήμα της παρούσης διακήρυξης περιλαμβάνει παραδοτέα από τα πακέτα εργασίας 4
όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
ΠΕ4:  Κατασκευή & Τεχνική Βοήθεια (Infrastructure & Scientific  expertise)
Η υλοποίηση του πακέτου εργασίας 4 περιλαμβάνει την κατασκευή του πάρκου βιοποικιλότη-
τας στη περιοχή της Καρδίας αλλά και την τεχνική επιστημονική βοήθεια στην σχεδίαση του κή-
που και συγκεκριμένα αφορά το παρακάτω παραδοτέο:
D 4.2.1   Τεχνική     Επιστημονική     Βοήθεια    (Technical scientific assistance)  
Το παραδοτέο αφορά στην παροχή επιστημονικής τεχνικής βοήθειας από γεωπόνο εξειδικευ-
μένο στην αρχιτεκτονική τοπίου και την αυτοφυή χλωρίδα με στόχο την αξιοποίηση των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας για τα φυτά προτεραιότητας του προγράμματος και την ομαδοποίηση
των ειδών με σκοπό τη δημιουργία ειδικών θεματικών ενοτήτων φύτευσης, οι οποίες θα είναι
λειτουργικές,  αισθητικά ευχάριστες και σε σωστή διάταξη, ώστε να εξυπηρετήσουν δράσεις
εκτός τόπου διατήρησης, εκπαιδευτικούς σκοπούς και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης.
Συγκεκριμένα, τα παραδοτέα του έργου της σύμβασης είναι:

Α)  Παραγωγή όλων των απαραίτητων εγγράφων,  τεχνικών περιγραφών και  σχεδίων για  τη
δημιουργία των θεματικών ενοτήτων (σχέδια φύτευσης και αναλυτικά τεχνικά σχέδια),

Β)  Παρακολούθηση  της  διαδικασίας  δημιουργίας  των  θεματικών  ενοτήτων  φύτευσης  και
εγκατάστασης του αναπαραγμένου αυτοφυούς φυτικού υλικού,

Γ)  Παραγωγή των απαραίτητων εγγράφων για την παραγγελία των πινακίδων σήμανσης και
ενημέρωσης του κοινού,
Χρονοδιάγραμμα: Το παραδοτέο αναμένεται να υλοποιηθεί έξι (6) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.





 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας  Interreg IPA CBC Programme CCI 2014  TC 16  I5CB
009 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, με ΦΠΑ:  65.290,00 ευρώ

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά μονάδα 

ΤΜΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Παραδοτέο Τίτλος Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ Προϋπολογισμός

D 1.2.3 Διοργάνωση  δύο  τεχνικών
συναντήσεων  του  έργου
(Organozation of two project
meetings)

1.322,58 € 317,42 € 1.640,00 €

D2.2.1 Δημιουργικό υλικού δημοσιότητας
(Development  of  dissemination
material)

1.330,65 € 319,35 € 1.650,00 €

D2.2.2 Παραγωγή υλικού δημοσιότητας
(Reproduction of dissemination

material)
4.435,48 € 1.064,52 € 5.500,00 €

D2.2.4 Διοργάνωση τελικής ανοικτής
εκδήλωσης (Organization of final

event)
5.645,16 € 1.354,84 € 7.000,00 €

D 5.2.1 Οργάνωση  δύο  διαγωνισμών  και
μίας  ανοιχτής  έκθεσης
(Organization  of  two  competitions
& an exhibition)

10.483,87 € 2.516,13 € 13.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 23.217,74 € 5.572,26 € 28.790,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Παραδοτέο Τίτλος Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ Προϋπολογισμός

D 5.2.2 6  συνεδρίες Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (6  Session  of
environmental education)

8.225,81 € 1.974,19 € 10.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 8.225,31 € 1.974,19 € 10.200,00 €





 
ΤΜΗΜΑ 3 :   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  

Παραδοτέο Τίτλος Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ Προϋπολογισμός

D 3.2.1 Έρευνα  για  τη  δημιουργία  ενός
δικτύου  αστικών  πάρκων  μικρής
έκτασης  (Research of an urban
pocket – park network)

16.935,48 € 4.064,52 € 21.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 16.935,48 € 4.064,52 € 21.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΗΠΩΝ

Παραδοτέο Τίτλος Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ Προϋπολογισμός

D 4.2.1 Υπηρεσίες  Τεχνικής  βοήθειας  για
τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κήπων
(Technical assistance of landscape
design)

4.274,19 € 1.025,81 € 5.300,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.274,19 € 1.025,81 € 5.300,00 €

                                                                                 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Υπόδειγμα Εγγυητικής επιστολής 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς: (Πλήρης  επωνυμία  Αναθέτουσας  Αρχής/  Αναθέτοντος  Φορέα4)  ..........  (Διεύθυνση

Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντος Φορέα5) ........................................

Εγγύησή μας, υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ6.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των

ευρώ …………………………7 υπέρ του:

(i) [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..................,

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ..............………….., ή

(ii) [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  .................,  ΑΦΜ:  .................

(διεύθυνση) .......................…………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ................., ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) ........………………………….

β) (πλήρη επωνυμία) ..................., ΑΦΜ: ................... (διεύθυνση) .......…………………………..

γ)  (πλήρη  επωνυμία)  ................,  ΑΦΜ:  ...................  (διεύθυνση)  ........…………………….  

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους,

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  για την καλή εκτέλεση του/των

τμήματος/των, ……..8/ της υπ αριθ. ………………. Σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με

την  (αριθμό/ημερομηνία)  .....................  Διακήρυξη/  Πρόσκληση/  Πρόσκληση  Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος9 ………………………της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της

απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες10 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

4  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

5  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

6  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

7  Όπως προηγούμενη υποσημείωση.

8  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία

υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
9  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ

118/2007
10  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις





 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της

σύμβασης11).

Ή 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε

το δικαίωμα να εκδίδουμε12.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

11  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με
βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη

12  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν
στην  Ελλάδα  θεσμοθετήθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  2028691/4534/03.08.1995  (ΦΕΚ  Β'  740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,  με  την  οποία  και  κατέστη  υποχρεωτική και  η  αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του διαγωνισμού «Υπηρεσίες  Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών,
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες  ερευνών και μελετών της  πράξης “ Improving the conservation of the

priority plants in the cross border area” - CONSE PP»»Τμήμα 1: Υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας
& διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών

Παραδοτέο Τίτλος  Εκτιμώμενη αξία
σε Ευρώ 

Προσφερόμενο  Ποσοστό
Έκπτωσης 

Προσφερόμενη
τιμή ανά υπηρεσία

σε  ευρώ 

Άνευ ΦΠΑ Αριθμητικά Ολογράφως Άνευ ΦΠΑ

D 1.2.3 Διοργάνωση  δύο  τεχνικών
συναντήσεων  του  έργου
(Organozation of two project
meetings)

1.322,58 €

D2.2.1 Δημιουργικό υλικού
δημοσιότητας (Development  of
dissemination material)

1.330,65 €

D2.2.2 Παραγωγή υλικού δημοσιότητας
(Reproduction of dissemination

material)
4.435,48 €

D2.2.4 Διοργάνωση τελικής ανοικτής
εκδήλωσης (Organization of final

event)
5.645,16 €

D 5.2.1 Οργάνωση  δύο διαγωνισμών και
μίας  ανοιχτής  έκθεσης
(Organization  of  two
competitions & an exhibition)

10.483,87 €

ΣΥΝΟΛΟ 23.217,74 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ποσοστών έκπτωσης (Αριθμητικά και Ολογράφως) θα ισχύει η ολογράφως αναγραφόμε-
νη τιμή.
2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τίθεται η υπογραφή μόνον του κοινού εκ-
προσώπου ή σε περίπτωση που υπογράφουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση τίθεται η υπογραφή των
νομίμων εκπροσώπων τους και η σφραγίδα.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ





 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του διαγωνισμού «Υπηρεσίες  Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών,
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες  ερευνών και μελετών της  πράξης “ Improving the conservation of the

priority plants in the cross border area” - CONSE PP»»

Τμήμα 2: Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Παραδοτέο Τίτλος  Εκτιμώμενη αξία
σε Ευρώ 

Προσφερόμενο  Ποσοστό
Έκπτωσης 

Προσφερόμενη
τιμή ανά υπηρεσία

σε  ευρώ 

Άνευ ΦΠΑ Αριθμητικά Ολογράφως Άνευ ΦΠΑ

D 5.2.2 6  συνεδρίες Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (6  Session  of
environmental education)

8.225,31 €

ΣΥΝΟΛΟ 8.225,31€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ποσοστών έκπτωσης (Αριθμητικά και Ολογράφως) θα ισχύει η ολογράφως αναγραφόμε-
νη τιμή.
2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τίθεται η υπογραφή μόνον του κοινού εκ-
προσώπου ή σε περίπτωση που υπογράφουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση τίθεται η υπογραφή των
νομίμων εκπροσώπων τους και η σφραγίδα.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ





 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του διαγωνισμού «Υπηρεσίες  Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών,
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες  ερευνών και μελετών της  πράξης “ Improving the conservation of the

priority plants in the cross border area” - CONSE PP»»

Τμήμα 3:  Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους

Παραδοτέο Τίτλος  Εκτιμώμενη αξία
σε Ευρώ 

Προσφερόμενο  Ποσοστό
Έκπτωσης 

Προσφερόμενη
τιμή ανά υπηρεσία

σε  ευρώ 

Άνευ ΦΠΑ Αριθμητικά Ολογράφως Άνευ ΦΠΑ

D 3.2.1 Έρευνα  για  τη  δημιουργία
ενός δικτύου αστικών πάρκων
μικρής έκτασης (Research of
an urban pocket –  park
network)

16.935,48 €

ΣΥΝΟΛΟ 16.935,48€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ποσοστών έκπτωσης (Αριθμητικά και Ολογράφως) θα ισχύει η ολογράφως αναγραφόμε-
νη τιμή.
2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τίθεται η υπογραφή μόνον του κοινού εκ-
προσώπου ή σε περίπτωση που υπογράφουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση τίθεται η υπογραφή των
νομίμων εκπροσώπων τους και η σφραγίδα.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ





 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

του διαγωνισμού «Υπηρεσίες  Δημοσιότητας , Επικοινωνίας & Διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών,
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης, Υπηρεσίες  ερευνών και μελετών της  πράξης “ Improving the conservation of the

priority plants in the cross border area” - CONSE PP»»

Τμήμα 4:  Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου

Παραδοτέο Τίτλος  Εκτιμώμενη αξία
σε Ευρώ 

Προσφερόμενο  Ποσοστό
Έκπτωσης 

Προσφερόμενη
τιμή ανά υπηρεσία

σε  ευρώ 

Άνευ ΦΠΑ Αριθμητικά Ολογράφως Άνευ ΦΠΑ

D 4.2.1 Υπηρεσίες  Τεχνικής  βοήθειας
για  τον  αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό  κήπων  (Technical
assistance of landscape
design) 

4.274,19 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.274,19€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
1. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ποσοστών έκπτωσης (Αριθμητικά και Ολογράφως) θα ισχύει η ολογράφως αναγραφόμε-
νη τιμή.
2. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τίθεται η υπογραφή μόνον του κοινού εκ-
προσώπου ή σε περίπτωση που υπογράφουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν την ένωση τίθεται η υπογραφή των
νομίμων εκπροσώπων τους και η σφραγίδα.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ   

Υλικό προβολής και δημοσιότητας (Δημιουργία & Παραγωγή) – Παραδοτέα    D  
2.2.1  &   D   2.2.2  
Α: Φάκελοι (   Folders  )  
Διάσταση: 22Χ32 κλειστό 
Εκτύπωση: 4χρωμία, 
Χαρτί:  velvet ή illustration, 300 gr. 
Εκτύπωση: Ενδεικτικά θα έχει τυπωμένο το λογότυπο της πράξης  Conse PP, τον τίτλο
της πράξης, , τα λογότυπα όλων των εταίρων και θα ακολουθεί στο σύνολο του τους
κανόνες  δημοσιότητας  που  προδιαγράφονται  στο  Communucation Manual όπως  έχει
δημοσιοευθεί  στο  http://www.ipa-cbc-programme.euΟι  φάκελοι  θα  είναι
πλαστικοποιημένοι. 
Τεμάχια: 1.000  φάκελοι και το ψηφιακό αρχείο προς εκτύπωση το οποίο θα παραδο-
θεί στο Δήμο Θέρμης για την αποστολή του στους εταίροιυς του έργου με σκοπό την
αναπαραγωγή του από αυτούς.

Β. Σημειωματάριο (Notebook) 
Εκτύπωση: 4χρωμία, 
Διάσταση:  15cm X 21 cm,                                              
Φύλλα: 50   + Εξώφυλλο + Χαρτόνι στην πλάτη
Χαρτί:   Γραφής  90gr για  το  εσωτερικό  και  velevet 250gr για  το  εξώφυλλο  και  το
οπισθόφυλλο                                                
Βιβλιοδεσία: Κόλλα.  Επεξεργασία:  Ταινία  χρωματιστή  κατά  την  επικόλληση  του
εξωφύλλου.  Το μπλοκ θα φέρει  το  λογότυπο της πράξης  Conse PP,  τον τίτλο της
πράξης και τα λογότυπα όλων των εταίρων 
Τεμάχια: 1.000  σημειωματάρια και το ψηφιακό αρχείο προς εκτύπωση το οποίο θα πα-
ραδοθεί στο Δήμο Θέρμης για την αποστολή του στους εταίρους του έργου με σκοπό
την αναπαραγωγή του από αυτούς.

Γ:  Αφίσες 
Εκτύπωση: 4χρωμία, 
Διάσταση:  35cm X 50 cm, 
Χαρτί: 200 gr, velvet ή illustration
Τεμάχια: 1.000 αφίσες και το ψηφιακό αρχείο προς εκτύπωση το οποίο θα παραδοθεί
στο Δήμο Θέρμης για την αποστολή του στους εταίροιυς του έργου με σκοπό την ανα-
παραγωγή του από αυτούς.

Δ:  Στυλό

http://www.ipa-cbc-programme.eu/




 
Τα στυλό θα είναι  μπλε γραφής, με εξωτερικό χρώμα το οποίο θα επιλεγεί  από την
Αναθέτουσα  Αρχή  κατόπιν  υποβολής  σχετικών  δειγμάτων  από  τον  Ανάδοχο,θα  είναι
βιδωτά για την υποδοχή ανταλλακτικού, με πρόσθετα πλαστικά στοιχεία στο κάτω μέρος
του στυλό.
Εκτύπωση: διχρωμία  σε  2  σημεία  (Ενδεικτικά θα έχει  τυπωμένο το λογότυπο του
προγράμματος Interreg,και το ακρωνύμιο της πράξης CONSE PP,  . 

Τεμάχια: 1.000 στυλό και το ψηφιακό αρχείο προς αναπαραγωγή το οποίο θα παραδο-
θεί στο Δήμο Θέρμης για την αποστολή του στους εταίρους του έργου με σκοπό την
αναπαραγωγή του από αυτούς.

Ε:  Μολύβια
Τα  μολύβια  θα  είναι  μαύρης  γραφής  με  εξωτερικό  χρώμα  που θα  επιλεγεί  από  την
Αναθέτουσα  Αρχή  κατόπιν  προσκίμησης  δειγμάτων  από  τον  Ανάδοχο,και  γόμα  στο
επάνω μέρος του μολυβιού.
Εκτύπωση: μονοχρωμία  σε 2 σημεία, (Ενδεικτικά θα έχει τυπωμένο το λογότυπο του 
προγράμματος Interreg,και το ακρωνύμιο της πράξης CONSE PP.
Τεμάχια: 1.000  μολύβια   και  το  ψηφιακό  αρχείο  προς  αναπαραγωγή  το  οποίο  θα
παραδοθεί στο Δήμο Θέρμης για την αποστολή του στους εταίρους του έργου με σκοπό
την αναπαραγωγή του από αυτούς.

ΣΤ. Φυλλάδια (με 2 επικαιροποιήσεις) 
Διάσταση: 2σέλιδα  Α4,  διπλωμένα  στη  μέση.  Η πρώτη  εκδοχή των  φυλλαδίων  θα
παρουσιάζει  το  έργο  (στόχοι,  εταιρικό  σχήμα,  αναμενόμενα  αποτελέσματα,  πακέτα
εργασίας) ενώ οι δυο επικαιροποιήσεις θα παρουσιάζουν την εξέλιξη του. Η Αναθέτουσα
Αρχή θα παραδίδει κάθε φορά το κείμενο στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα και υπ’
ευθύνη του Αναδόχου θα γίνουν οι μεταφράσεις στα Αγγλικά και την επίσημη γλώσσα
του εταίρου. 
Εκτύπωση: 4χρωμία, 
Χαρτί:  velvet ή illustration, 150 gr. 

Τεμάχια: 1.200 φυλλάδια (400 φυλλάδια για την πρώτη αναπαραγωγή και 400 για κάθε
επικαιροποίηση) και τα ψηφιακά αρχεία προς αναπαραγωγή τα οποία θα παραδοθούν στο
Δήμο  Θέρμης  για  την  αποστολή  του  στους  εταίρους  του  έργου  με  σκοπό  την
αναπαραγωγή του από αυτούς. 

Ζ. Roller up Πανό 
Διάσταση: 85cmX 200cm τρίγλωσσα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραδίδει κάθε φορά το
κείμενο στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα και υπ’ ευθύνη του Αναδόχου θα γίνουν οι
μεταφράσεις στα Αγγλικά και την επίσημη γλώσσα του εταίρου.  
Εκτύπωση: 4χρωμία, 
Υλικό εκτύπωσης: μουσαμάς                           





 
Κατασκευή από ανθεκτικό αλουμίνιο. Η εκτύπωση να τυλίγεται στο εσωτερικό του σταντ
για εύκολη μεταφορά και προστασία. Να διαθέτει τσάντα μεταφοράς. 
Τεμάχια: 3 πανό και τα ψηφιακά αρχεία προς αναπαραγωγή τα οποία θα παραδοθούν 
στο Δήμο Θέρμης για την αποστολή του στους εταίρους του έργου με σκοπό την 
αναπαραγωγή του από αυτούς. 
 

Οργανωτική Υποστήριξη Εκδηλώσεων -    Παραδοτέα    D   1.2.3 –    D  
2.2.4 –   D  5.2.1   
Α.  Υπηρεσίες  Οργανωτικής  Υποστήριξης  δύο  τεχνικών  συναντήσεων  στη
Θέρμη (Organisation of two  project meetings D   1.2.3 )   
 Όλες οι υπηρεσίες που περιγράφονται στη συνέχεια θα  παρέχονται κατά την υλοποίηση
και των δύο (2) τεχνικών συναντήσεων.
 Α.1. Εστίαση συμμετεχόντων
Η υπηρεσία εστίασης των συμμετεχόντων στη συνάντηση περιλαμβάνει το catering της
εκδήλωσης για συνολικά 15 άτομα.      
Συγκεκριμένα η εστίαση των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει:
- Καφέ στη έναρξη της εκδήλωσης
- Καφέ σε Διάλειμμα (coffee break): ροφήματα (καφέ/ νερό/ τσάι/ χυμούς), βουτήματα/
snack/ αλμυρά και γλυκά εδέσματα
 -  Επαγγελματικό  γεύμα (working  lunch) σε κάποιο εστιατόριο της περιοχής για 15
άτομα 
 Ο  ανάδοχος  αναλαμβάνει   την  εξασφάλιση  και  τη  μεταφορά  του  απαραίτητου
εξοπλισμού εστίασης των συμμετεχόντων από και προς το χώρο της εκδήλωσης καθώς
και τη κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες του catering
της  εκδήλωσης.  Ο  Δήμος  Θέρμης είναι  υπεύθυνος  για  την  έγκαιρη  ενημέρωση του
Αναδόχου για  την  Ημερομηνία  και  το  ακριβές  πρόγραμμα  της  Εκδήλωσης.  Ο Δήμος
Θέρμης οφείλει να ενημερώσει τον Ανάδοχο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες για την
ημερομηνία και το πρόγραμμα της εκδήλωσης και τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν
την εκδήλωση για οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος αυτής.

Α.2  Υπηρεσίες Διερμηνείας 
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων από τα Αγγλικά
στα Ελληνικά και αντίστροφα. 

Α.3 Παραγωγή  υλικού εργασίας 
Ο Ανάδοχος θα προετοιμάσει υλικό εργασίας που περιλαμβάνει φάκελο / folder με , ση-
μειωματάριο και στυλό για τα 15 άτομα της συνάντησης.

Α.4 Γραμματειακή υποστήριξη εκδήλωσης





 
Θα πρέπει κατά τη διάρκεια των συναντήσεων να υπάρχει 1 άτομο που θα παρέχει γραμ-
ματειακή υποστήριξη κατά την υλοποίηση των συναντήσεων αυτών ( υπεύθυνο για την
εγγραφή των συμμετεχόντων, την διανομή του υλικού εργασίας  κλπ)

Β.  Υπηρεσίες  Οργανωτικής  Υποστήριξης  τελικής  ανοιχτής  εκδήλωσης
(Organization of final event D   2.2.4)   
  B  1. Ενοικίαση αίθουσας   
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη ενοικίαση μίας αίθουσας χωρητικότητας 150 ατόμων για τη
διεκπεραίωση της συνάντησης. Η αίθουσα θα διαθέτει τον απαραίτητο οπτικοακουστικό
εξοπλισμό  και  συγκεκριμένα  οθόνη  προβολής,  μικροφωνική  εγκατάσταση  με  δύο
σταθερά και ένα ασύρματο μικρόφωνο, έναν data projector,  έναν PC καθώς και  ένα
τεχνικό υπεύθυνο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Β.2 Εστίαση συμμετεχόντων
Η υπηρεσία εστίασης των συμμετεχόντων στη συνάντηση περιλαμβάνει το catering της
εκδήλωσης για συνολικά 150 άτομα.      
Συγκεκριμένα η εστίαση των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει:
- Καφές υποδοχής (welcome coffee): ροφήματα (καφέ/ νερό/ τσάι/ χυμούς), βουτήμα-
τα/ snack
-  Διάλειμμα για καφέ (coffee break): ροφήματα (καφέ/ νερό/ τσάι/ χυμούς), βουτήμα-
τα/ snack
-  Ελαφρύ γεύμα (light lunch): ροφήματα (καφέ/ νερό/ τσάι/αναψυκτικά/χυμούς), ποικι-
λία αλμυρών και γλυκών εδεσμάτων (σάντουιτς/ βουτημάτων)
Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της εκδήλωσης  θα υπάρχει μπουφές, σε χώρο έξω από
την αίθουσα της Ημερίδας. Ο μπουφές για το coffee break θα είναι διαθέσιμος από την
αρχή της εκδήλωσης με ανανέωση κατά τα διαλείμματα, ενώ ο μπουφές για το ελαφρύ
γεύμα θα είναι διαθέσιμος μισή ώρα πριν την λήξη της κάθε εκδήλωσης.  Ο ανάδοχος
αναλαμβάνει  την εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού εστίασης
των συμμετεχόντων από και  προς το χώρο της εκδήλωσης καθώς και τη κατάλληλη
διαμόρφωση του χώρου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες του catering της εκδήλωσης. 

Ο Δήμος  Θέρμης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου για την
Ημερομηνία  και  το  ακριβές  πρόγραμμα της  Εκδήλωσης.  Ο Δήμος  Θέρμης  οφείλει  να
ενημερώσει τον Ανάδοχο τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες για την ημερομηνία και το
πρόγραμμα της εκδήλωσης και τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την εκδήλωση για
οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος αυτής.





 
.3  Β  Υπηρεσίες διερμηνείας   

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με δυο διερμηνείς  καθόλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων:
(α) από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και αντίστροφα, από έναν διερμηνέα
(β) από την επίσημη γλώσσα του εταίρου στα ελληνικά και αντίστροφα, από έναν διερ-
μηνέα. 

Β.4  Υλικό δημοσιότητας της εκδήλωσης
Β.4.1 Προσκλήσεις/ Προγράμματα
Δημιουργία, εκτύπωση και αποστολή 200 προσκλήσεων – προγραμμάτων για την διενέρ-
γεια της τελικής εκδήλωσης προβολής του έργου, με ενδεικτική διάσταση 20cm Χ 10cm,
τετραχρωμία και χαρτί τύπου velvet 200 γραμμαρίων. Μακέτα των προσκλήσεων θα πα-
ρουσιαστεί στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσε-
ων θα γίνει η εκτύπωση και διαμόρφωση σε ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε να αποστα-
λούν στα μέσα ενημέρωσης, στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, κ.α. καθώς και
σε όσους παραλήπτες ορίζει το σχετικό διοικητικό πρωτόκολλο, με ευθύνη του Αναδόχου
και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.

Β.4.2  Φάκελοι / Folders 
Σχεδίαση  και  παραγωγή  τουλάχιστον  150  φακέλων/folders  που  θα  χρησιμοποιηθούν
στην εκδήλωση  του έργου.
Οι  φάκελοι  θα είναι  ενδεικτικής  διάστασης  22*33cm κλειστό,  τετραχρωμία,  σε  χαρτί
velvet  ή  illustration  300gr,  με  πλαστικοποίηση.  Ο  φάκελος  θα  φέρει  ενδεικτικά  ι
τυπωμένο το λογότυπο της πράξης  Conse PP, τον τίτλο της πράξης, ,  τα λογότυπα
όλων των εταίρων και θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που
προδιαγράφονται  στο  Communucation Manual όπως  έχει  δημοσιοευθεί  στο
http://www.ipa-cbc-programme.eu
Αφού ετοιμαστεί  το δείγμα του folder, θα παρουσιαστεί  στην  Αναθέτουσα Αρχή και
τυχόν  προτάσεις/  παρατηρήσεις  θα  συμπεριληφθούν  στην  τελική  έκδοσή  του.
Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ο Ανάδοχος προτίθεται να καταθέσει επιπλέον εναλλακτικές
προτάσεις,  σε  περίπτωση  που  η  αρχική  δεν  ικανοποιεί  πλήρως  της  απαιτήσεις  της
Αναθέτουσας Αρχής.

B.4.3 UsB  Μονάδες Aποθήκευσης 
Χρώμα: Θα επιλεγεί από την Αναθέτουσα  Αρχή κατόπιν προσκόμισης δειγμάτων από
τον Ανάδοχο
Χωρητικότητα: 16GB

Ταχύτητα:USB 3.0
Διαστάσεις:  Η επιλογή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν προτάσεων που θα 
κατατεθούν από τον Ανάδοχο.                                               

http://www.ipa-cbc-programme.eu/




 
Εκτύπωση: Μονοχρωμία  σε 2 σημεία. Ενδεικτικά θα έχει τυπωμένο το λογότυπο του 
προγράμματος Interreg,και το ακρωνύμιο της πράξης CONSE PP,
Τεμάχια: 150 

Β.5 Υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης
Β.5.1  Φωτογράφηση
Φωτογραφικό υλικό της τελικής ανοιχτής εκδήλωσης του έργου σε ψηφιακή μορφή (50
φωτογραφίες)

Β.5.2 Γραμματειακή υποστήριξη εκδήλωσης
Δημιουργία και  στελέχωση γραμματείας  υποδοχής με τουλάχιστον 2 άτομα, σε χώρο
εκτός της αίθουσας της εκδήλωσης.
Διάθεση επιπλέον προσωπικού για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων πριν και κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης.

Β.5.3  Παραγωγή υλικού δημοσιότητας

Παραγωγή 50 ενημερωτικών αφισών και τοιχοκόλληση τους σε κεντρικά σημεία του Δή-
μου Θέρμης τα οποία θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την ενημέρωση του
κοινού τουλάχιστον για την ακριβή ημερομηνία και του τόπου διεξαγωγής της τελικής
ανοιχτής εκδήλωσης  προβολής του έργου. Οι τεχνικές προδιαγραφές των αφισών είναι
ίδιες με αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 

Β.5.4 Λοιπές υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης
Κατάρτιση λίστας συμμετεχόντων, σύνταξη και αποστολή  ευχαριστήριων  επιστολών
συμμετοχής, βεβαιώσεις παρακολούθησης εφόσον ζητηθούν, κλπ. 

Γ.  Υπηρεσίες Οργάνωσης δύο (2) διαγωνιστικών διαδικασιών (  Organisation     of  
two     competitions     D   5.2.1)   

Γ.1 Παραγωγή πληροφοριακού υλικού 
Γ.1.1 Παραγωγή και σχεδίαση πρόσκλησης 
Σχεδίαση, παραγωγή και δημοσιότητα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τους δύο (2) διαγωνισμούς, σε ψηφιακή μορφή. Η κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης
θα γίνει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.  Μακέτα των προσκλήσεων θα παρου-
σιαστεί στην Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα από την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων
θα γίνει η εκτύπωση και διαμόρφωση σε ψηφιακή μορφή, ούτως ώστε να αποσταλούν
με ευθύνη του αναδόχου,  στα μέσα ενημέρωσης, στους τοπικούς και περιφερειακούς
φορείς, κ.α. καθώς και σε όσους παραλήπτες ορίζει το σχετικό διοικητικό πρωτόκολλο,
σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.





 

Γ.1.2 Παραγωγή και σχεδίαση αφισών 
Σχεδίαση και παραγωγή 100 ενημερωτικών έγχρωμων αφισών (35 Χ50)/ ανά διαγωνι-
σμό, συνολικά 200 αφίσες και τοιχοκόλληση τους σε χώρους που θα υποδειχθούν από
την Αναθέτουσα Αρχή ανάλογα με την ομάδα στόχευσης έκαστου διαγωνισμού με στόχο
την ενημέρωση του κοινού τουλάχιστον για την ακριβή ημερομηνία και του τόπου διεξα-
γωγής του σχετικού διαγωνισμού.  Οι τεχνικές προδιαγραφές των αφισών είναι ίδιες με
αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 

Γ.2 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
Γ.2.1 Γραμματειακή υποστήριξη
Παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για ένα (1) μήνα πριν την  ημερομηνία διεξα-
γωγής του διαγωνισμού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας καθώς και
συγκέντρωση όλων των προτάσεων που θα υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή.

Γ.2.2 Παραγωγή Αναφοράς 
Αναλυτική αναφορά 20-30 σελίδων με όλες τις υποβληθείσες προτάσεις, υποβολή πρότα-
σης/ λίστας  βαθμολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων στην επιτροπή αξιολόγησης
που θα έχει συγκροτηθεί με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και συμμετοχή στην συ-
νάντηση για την τελική επιλογή. 

Γ.2.3 Δελτίο τύπου 
Παραγωγή και σχεδίαση ενός δίγλωσσου (Ελληνικά και Αγγλικά) δελτίου τύπου με τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού. Σχέδιο των δελτίων τύπου θα παρουσιαστεί στην Ανα-
θέτουσα Αρχή και έπειτα από την ενσωμάτωση τυχόν παρατηρήσεων θα παραχθεί το
δελτίο τύπου. Ενδεικτικά το δελτίο τύπου θα είναι 200-250 λέξεων.

Δ. Υπηρεσίες οργάνωσης μία επίσημης ανοιχτής εκδήλωσης / έκθεσης παρου-
σίασης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  (Organisation of an exhibition -
D 5.2.1)
Η διοργάνωση στο σύνολο της θα ακολουθεί τους κανόνες δημοσιότητας που προδια-
γράφονται στο Communucation Manual όπως έχει δημοσιευθεί στο http://www.ipa-
cbc-programme.eu

Δ.1 Ενοικίαση αίθουσας
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη ενοικίαση μίας αίθουσας χωρητικότητας 100 ατόμων για τη
διεκπεραίωση της έκθεσης. Η αίθουσα θα διαθέτει τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξο-
πλισμό και τον κατάλληλο φωτισμό καθώς και ένα τεχνικό υπεύθυνο κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης.

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
http://www.ipa-cbc-programme.eu/




 
Δ.2 Εστίαση συμμετεχόντων 
Η υπηρεσία εστίασης των συμμετεχόντων στην έκθεση  περιλαμβάνει το catering της εκ-
δήλωσης για συνολικά 100 άτομα.      
Συγκεκριμένα η εστίαση των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει:                 
-  για καφέ (coffee break): ροφήματα (καφέ/ νερό/ τσάι/ χυμούς), βουτήματα/ snack
- Ελαφρύ γεύμα (coctail dinner): ροφήματα (καφέ/ νερό/  αναψυκτικά/χυμούς, Κόκκινο
& λευκό κρασί), ποικιλία αλμυρών και γλυκών εδεσμάτων
Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της εκδήλωσης  θα υπάρχει μπουφές, σε χώρο όπου θα
γίνει η έκθεση. Ο μπουφές για το coffee break θα είναι διαθέσιμος από την αρχή της
εκδήλωσης με ανανέωση κατά τα διαλείμματα, ενώ ο μπουφές για το ελαφρύ γεύμα θα
είναι διαθέσιμος μισή ώρα πριν την λήξη της εκδήλωσης.  Ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την
εξασφάλιση και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού εστίασης των συμμετεχόντων
από και προς το χώρο της εκδήλωσης καθώς και τη κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου
όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες του catering της εκδήλωσης. 
Ο Δήμος  Θέρμης είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ενημέρωση του Αναδόχου για την
Ημερομηνία και το ακριβές πρόγραμμα της Εκδήλωσης. Ο Δήμος Θέρμης οφείλει να ενη-
μερώσει  τον  Ανάδοχο  τουλάχιστον  5  εργάσιμες  ημέρες  για  την  ημερομηνία  και  το
πρόγραμμα της εκδήλωσης και τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την εκδήλωση για
οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος αυτής.

Δ.3  Φωτογραφικό υλικό 
Επαγγελματικό φωτογραφικό υλικό της έκθεσης του έργου σε ψηφιακή μορφή (100 φω-
τογραφίες)

Δ.4  Παραγωγή  υλικού  εκτύπωσης
Δ.4.1 Υλικό εκτύπωσης
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη σχεδίαση και παραγωγή του υλικού προς έκθεση. Συγκεκρι-
μένα, για το διαγωνισμό των φοιτητών που το επιστημονικό τους πεδίο σχετίζεται με την
βιοποικιλότητα και θα συμμετάσχουν με πρωτότυπο δοκίμιο,  θα γίνει  σχεδιασμός και
αναπαραγωγή δέκα έγχρωμων πινακίδων 70Χ100 οι οποίες θα παρουσιάζουν επιλεγμένα
αποσπάσματα από τις εργασίες.
Για το διαγωνισμό των φοιτητών του καλλιτεχνικού διαγωνισμού, θα εκτεθούν τα πρω-
τότυπα έργα και γίνει παραγωγή και αναπαραγωγή δέκα έγχρωμων πινακίδων, διαστάσε-
ων 70Χ100,  για τα έργα που δεν μπορούν να εκτεθούν (ψηφιακά, φωτογραφίες κοκ). 
Οι πινακίδες θα κολληθούν σε κατάλληλο υλικό στήριξης και θα εκτεθούν στο χώρο διε-
νέργειας των εκδηλώσεων με ευθύνη του Αναδόχου. 

Δ.4.2 Παραγωγή E-book
Σχεδίαση και παραγωγή ενός  e-book όπου θα παρουσιάζεται η εκδήλωση καθώς και όλο
το υλικό των συμμετοχών και των βραβείων που θα ληφθούν. 





 
Για τη δημιουργία του e-book, προβλέπονται κατ' ελάχιστον οι παρακάτω προ-
διαγραφές 
-Επιλογή περιεχομένου: ο Ανάδοχος θα προτείνει στην Αναθέτουσα Αρχή το υλικό
που πρόκειται να συμπεριληφθεί στο e-book. Υποχρεωτικά περιλαμβάνεται (α) αναλυτική
παρουσίαση των βραβείων των δυο διαγωνισμών, (β) σύντομη παρουσίαση όλων των μη
διακριθείσων συμμετοχών και (γ) η παρουσίαση της εκδήλωσης βράβευσης. Η τελική
κρίση  για  το  υπό  παρουσίαση  υλικό  είναι  της  Αναθέτουσας  Αρχής.  
-Ψηφιοποίηση  υλικού:  το  μέρος  του  υλικού  που  δεν  είναι  ήδη  ψηφιακό  θα
ψηφιοποιηθεί  σε  ελάχιστη  ανάλυση  τα  300  dpi  με  το  κατάλληλο  μέσο  (π.χ.
φωτογράφηση  ή  σκανάρισμα)  μετά  από  συνεννόηση  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή.  Θα
παραδοθούν  τουλάχιστον  100  ψηφιακά  αρχεία  των  έργων  που  δύναται  να
ψηφιοποιηθούν σε ανάλυση κατ' ελάχιστον 300 dpi (τύποι αρχείων tiff και jpg). 

-  Δημιουργία  οπτικής  ταυτότητας: θα  κατατεθεί  γραφιστική  πρόταση  που  θα
ομογενοποιεί  το  περιεχόμενο και  θα προσδίδει  στο αποτέλεσμα συγκεκριμένη οπτική
ταυτότητα. Πρόκειται να παραδοθούν κατ' ελάχιστον 3 προτεινόμενα εξώφυλλα και 3
αντίστοιχες επικεφαλίδες για τις εσωτερικές σελίδες. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κάνει την
τελική επιλογή προτείνοντας βελτιώσεις αν χρειαστεί. 

- Δημιουργία του τελικού αρχείου: Θα παραδοθεί του τελικού αρχείου σε μορφή
PDF υψηλής ανάλυσης. η ενδεικτική διάσταση του είναι Α4, portrait, κατ' ελάχιστον 150
σελίδων.

Όλα αυτά θα αναρτηθούν με ευθύνη του αναδόχου στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 
Δ.5 Προμήθεια βραβείων 
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να μεριμνήσει για την
προμήθεια των βραβείων για τις τρεις πρώτες θέσεις που θα ληφθούν στους δύο διαγω-
νισμούς. 
Συγκεκριμένα το βραβείο για τη 1η θέση θα είναι εξοπλισμός Multimedia αξίας 1.500€, 
το βραβείο για τη 2η θέση θα είναι εξοπλισμός Multimedia αξίας 1.000€ και 
το βραβείο για τη 3η θέση θα είναι εξοπλισμός Multimedia αξίας 500€. 
Σε συνεργασία με την Αναθέτουσα αρχή θα εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης δωροεπιτα-
γής του αντίστοιχου ποσού από κατάστημα εμπορίας εξοπλισμού  Multimedia.





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i  
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:  ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [………….]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 2ο χλμ. Θέρμης – Τριαδίου, ΤΚ: 57001
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κυριάκης Μιχάλης, Αθανασιάδης Δημήτριος]
- Τηλέφωνο: [2310478027 & 2310478029
- Ηλ. ταχυδρομείο: m  .  kiriakis  @  thermi  .  gov  .  gr   , d.athanasiadis@thermi.gov.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.thermi.gov.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
CPV 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης), CPV 79950000-8 (Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων),
CPV 80540000   (Υπηρεσίες  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης),  CPV71222000 (Αρχιτεκτονικές
Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους), CPV 71421000  (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής κήπου)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………………………………………………...]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: 

Τμήμα 1: Υπηρεσίες δημοσιότητας, επικοινωνίας & διοργάνωσης εκθέσεων και διαγωνισμών

Τμήμα 2: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Τμήμα 3: Αρχιτεκτονικές Υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους

Τμήμα 4:  Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής κήπου

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩ-
ΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

mailto:m.kiriakis@thermi.gov.gr




 
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
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.

[] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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
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: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  από
κοινού με άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην  ένωση  ή  κοινοπραξία    (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) [……]

β) [……]





 
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων για  τα οποία  ο  οικονομικός  φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

[   ]





 
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 …):

[……]





 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων

ΦΟΡΕΩΝvii

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
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; 

[]Ναι []Όχι

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.





 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας  προτίθεται  να αναθέσει
οποιοδήποτε  μέρος  της  σύμβασης  σε  τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που
θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 





 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·

 δωροδοκίαx,xi·

 απάτηxii·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι  που  σχετίζονται  με  ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  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:

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

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο [] Ναι [] Όχι 





 
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:

[……]





 
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 ;

[] Ναι [] Όχι 

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;Διευκρινήστε:
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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·
β)[……]
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):xxiv

[……][……][……]





 
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

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: […….............]

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:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 





 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς  με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
[…...........]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης  συμφερόντωνxxix,  λόγω  της
συμμετοχής  του στη διαδικασία  ανάθεσης  της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

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

Μπορεί  ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει
ότι:

[] Ναι [] Όχι





 
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
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; 





 
Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση  μετοχών  εταιρειών
που  συνάπτουν  δημόσιες  συμβάσεις
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν  οι  προϋποθέσεις  εφαρμογής  της
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]





 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο  μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι
ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να  συμπληρώσει  μόνο  την  Ενότητα  a του  Μέρους
ΙVχωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση  όλων  των  απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι

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 Απάντηση
1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά
επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα που
τηρούνται  στην  Ελλάδα  ή  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

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:

[] 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): [……][……][……]





 
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

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός»)  ετήσιος κύκλος εργασιών
του  οικονομικού  φορέα  για  τον  αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος εργασιών του
οικονομικού  φορέα για  τον  αριθμό  ετών
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της
σύμβασης είναι ο εξής xxxiv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

ΤΟ  1Β ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

2α)  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:
και/ή,
2β) Ο  μέσος ετήσιος  κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

3) 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:

[…................................…]

4)Όσον  αφορά  τις  χρηματοοικονομικές
αναλογίεςxxxvi που  ορίζονται  στη  σχετική

 ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ





 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει
ότι  οι  πραγματικές  τιμές  των  απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
5)  Το  ασφαλισμένο ποσό στην  ασφαλιστική
κάλυψη  επαγγελματικών  κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν  οι  εν  λόγω  πληροφορίες  διατίθενται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ 

6)  Όσον  αφορά  τις  λοιπές  οικονομικές  ή
χρηματοοικονομικές  απαιτήσεις, οι  οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει
ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που  ενδέχεται να
έχει  προσδιοριστεί  στη  σχετική  προκήρυξη  ή
στα  έγγραφα  της  σύμβασης  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ





 
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 Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, ο
οικονομικός  φορέας  έχει  εκτελέσει  τα
ακόλουθα  έργα  του  είδους  που  έχει
προσδιοριστεί:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καλή   εκτέλεση  και  ολοκλήρωση  των
σημαντικότερων  εργασιών  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

1β)  Μόνο  για  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών  και  δημόσιες  συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 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 ιδιωτικούςxxxix:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  που  αναφέρονται  στην
διακήρυξη): 
[…........…]

α/α Τίτλο Εργοδότης Περιγ
ραφή

Περίο
δο
Υλοπ
οίηση
ς

Αξία %
Συμμετ
οχής

2)  Ο  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να
χρησιμοποιήσει  το  ακόλουθο  τεχνικό
προσωπικό  ή  τις  ακόλουθες  τεχνικές
υπηρεσίεςxl,  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:

Ανάλογα  με  το  τμήμα  για  το  οποίο
κατατίίθενται η προσφορά  καταγράφονται
τα  αναφερόμενα  στη  παρ.  Β4  της
Διακήρυξης , δικαιολογητικά απόδειξης της
τεχνικής ικανότητας.

3)  Ο  οικονομικός  φορέας  χρησιμοποιεί  τον
ακόλουθο  τεχνικό εξοπλισμό και  λαμβάνει
τα  ακόλουθα  μέτρα  για  την  διασφάλιση
της  ποιότητας και  τα  μέσα  μελέτης  και

[……]





 
έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 
4)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόσει  τα  ακόλουθα  συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που
θα  παρασχεθούν  ή,  κατ’  εξαίρεση,  για
προϊόντα  ή  υπηρεσίες  που  πρέπει  να
ανταποκρίνονται  σε  κάποιον  ιδιαίτερο
σκοπό:
Ο  οικονομικός  φορέας  θα επιτρέπει  τη
διενέργεια  ελέγχωνxli όσον  αφορά  το
παραγωγικό  δυναμικό ή  τις  τεχνικές
ικανότητες του  οικονομικού  φορέα  και,
εφόσον  κρίνεται  αναγκαίο,  όσον  αφορά  τα
μέσα  μελέτης  και  έρευνας που  αυτός
διαθέτει  καθώς  και  τα  μέτρα που λαμβάνει
για τον έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6)  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:

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

β) [……]

7)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  μπορεί  να
εφαρμόζει  τα  ακόλουθα  μέτρα
περιβαλλοντικής  διαχείρισης κατά  την
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8)  Το  μέσο  ετήσιο  εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό  του  οικονομικού  φορέα  και  ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του  τα  ακόλουθα  μηχανήματα,
εγκαταστάσεις  και  τεχνικό  εξοπλισμό  για
την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

10)  Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται,  να
αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή

[....……]





 
υπεργολαβίαςxlii το  ακόλουθο τμήμα  (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο  οικονομικός  φορέας  θα  παράσχει  τα
απαιτούμενα  δείγματα,  περιγραφές  ή
φωτογραφίες  των  προϊόντων  που  θα
προμηθεύσει,  τα  οποία  δεν  χρειάζεται  να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να  προσκομίσει
τα  απαιτούμενα  πιστοποιητικά που  έχουν
εκδοθεί  από  επίσημα  ινστιτούτα  ελέγχου
ποιότητας ή  υπηρεσίες  αναγνωρισμένων
ικανοτήτων,  με  τα  οποία  βεβαιώνεται  η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη
με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε
πρότυπα,  και  τα  οποία  ορίζονται  στη  σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ





 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα  διασφάλισης  ποιότητας  και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα  πρότυπα
διασφάλισης  ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν  όσον  αφορά  το  σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα  είναι  σε  θέση  ο  οικονομικός  φορέας  να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από  ανεξάρτητους  οργανισμούς  που
βεβαιώνουν  ότι  ο  οικονομικός  φορέας
συμμορφώνεται  με  τα  απαιτούμενα
συστήματα  ή  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια  άλλα  αποδεικτικά  μέσα  μπορούν  να
προσκομιστούν όσον αφορά τα  συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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





 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής

υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν η αναθέτουσα
αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  προσδιορίσει  αντικειμενικά  και  χωρίς  διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
στον  διάλογο.  Οι  πληροφορίες  αυτές,  οι  οποίες  μπορούν  να  συνοδεύονται  από
απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών
εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα  αντικειμενικά  και  χωρίς  διακρίσεις
κριτήρια  ή  κανόνες  που  πρόκειται  να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων,
αναφέρετε  για  καθένα  από  αυτά αν  ο
οικονομικός  φορέας  διαθέτει  τα  απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  στοιχείων
διατίθενται  ηλεκτρονικάxliii,  αναφέρετε  για  το
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxliv

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





 

Μέρος VI: 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 αναφέρονταιxlvi, 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 δωρεάνxlvii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
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  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία,     τόπος          και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Παπαδόπουλος Θεόδωρος





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:

Ημερομηνία  Γέν-
νησης:

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:
Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ημερομηνία

Απόκτησης Πτυχί-
ου

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1 – άριστα, 5 – ελάχιστα)

Γλώσσα Ανάγνωση Γραφή Ομιλία

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ





 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος απασχόλησης

(από - έως)





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 ευρώκαι/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, 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  οικονοµικώνσυµφερόντων  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.

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 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

xxxiii 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.

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

xl 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.

xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xlii Επισημαίνεται  ότι εάν ο οικονομικός φορέας  έχει αποφασίσει να αναθέσει  τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlvii 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.
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