
 
 

 
          

                                
Αριθ. πρωτ.: 1378/04.03.2019 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 (Αριθ. Πρωτ.:1378/04.03.2019) 

για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει 
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 

«Διοργάνωση μίας ημερίδας στην πόλη της Καρδίτσας»  
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ 
για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 

προστασίας» 

της πράξης: «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός 

ΟΠΣ: 5000966) 

 

Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» 

και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους. 

Διάρκεια του Έργου: από την υπογραφή της σύμβασης έως και  δύο (2) μήνες μετά  

 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά    

Προϋπολογισμός: Δέκα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (14.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 

 
 

Αθήνα 2019 
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5000966) 

Τίτλος πράξης: 
Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών 
κοινωνικής ένταξης και προστασίας 

Τίτλος έργου: «Διοργάνωση μίας ημερίδας στην πόλη της Καρδίτσας» 

Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός (Πρόχειρος) διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

Διάρκεια έργου: Από ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως και δύο (2) μήνες 
μετά  

Ημερομηνία Δημοσίευσης:  Δευτέρα 4  Μαρτίου 2019 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών:  Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, ώρα 14:00 

Τόπος υποβολής προσφορών:  Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.)   
Πετράκη 8, Αθήνα 10563, ισόγειο 

Αποσφράγιση προσφορών:  Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, ώρα 14:00 

Αναθέτουσα Αρχή: Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.)   

Παραλαβή διακήρυξης:  
Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) - ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
Πετράκη 8, Αθήνα 10563, ισόγειο 

Είδος σύμβασης: Παροχή Υπηρεσιών 

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 

Προϋπολογισμός έργου: 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανέρχεται σε δέκα τέσσερις 
χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ  (14.500,00 €). 
 

Χρηματοδότηση: 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσω 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους. 
  

 
Οι επικεφαλίδες και  οι τίτλοι των άρθρων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και 
δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της διακήρυξης. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Πετράκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 10563, 

τηλ.: +30 210-3259170, fax: +30 210-3259229) εφεξής καλούμενη 

«Αναθέτουσα Αρχή».  

Πληροφορίες: κα. Μαριλένα Τιτάκη , e-mail: mtitaki@esee.gr, Τηλ.: +30 210-

3259174,  Fax: + 30 210-3259229. 

Η οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και ο ρόλος και η 

συμβολή της στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον μέσω των 

δραστηριοτήτων των διαφόρων οργανικών μονάδων της, βρίσκονται στο 

επίσημο δικτυακό της τόπο http://www.inemy.gr.  

Στην ιστοσελίδα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες και 

στοιχεία για ένα πλήθος θεμάτων και δραστηριοτήτων του ΙΝ.ΕΜ.Υ., χωρίς 

βεβαίως να αποτυπώνουν σε όλο του το εύρος τη δράση του φορέα, όπως: 

μελέτες, έρευνες, εκδόσεις κ.λπ. 

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (Πετράκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 

10563, ισόγειο). 

Στους ενδιαφερόμενους διατίθενται τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού 

από 04/03/2019 μέχρι και την 18/03/2019.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί σχετικά με τη διακήρυξη, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.inemy.gr, καθώς και στον ιστότοπο: 

eprocurement.gov.gr, του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπου η παρούσα θα δημοσιευθεί τουλάχιστον 

δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 
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1.2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Έχοντας υπόψη: 
2. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει, και όπου αναφέρεται, αναλογικά 
εφαρμοζόμενο. 

3. Τους Κανονισμούς αριθμ. 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

4. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Τεύχος Β/23-12-2014) «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 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τη με αριθμ. πρωτ/λου C(2014)/10128 final/17.12.2014 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), 
όπως ισχύει κάθε φορά. 

6. Τη με αριθμ. πρωτ/λου 1466/15.2.2016 Πρόσκληση της ΕΥΔ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» προς τους Κοινωνικούς Εταίρους για την υποβολή 
προτάσεων στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 4 και 5 του 
Ε.Π. 

7. Την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 9574 στις 21/7/2016 «Ένταξη της 
Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία του μηχανισμού  του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ 
για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή πολιτικών 
κοινωνικής ένταξης και προστασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000966 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Ειδικού Γραμματέα 
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

8. Το  Έργο της ΣΑΕ 2016ΣΕ33410016  με τίτλο: « Ανάπτυξη και 
λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική 
παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και 
προστασίας».  

9. Την από 28/2/2019 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 
ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την έγκριση του τεύχους συνοπτικού διαγωνισμού.   
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ  

Η Πράξη «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 

αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής 

ένταξης και προστασίας» είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-

2020» και περιλαμβάνει ένα υποέργο, το ομώνυμο. 

Η Πράξη στοχεύει στη θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΙΝ.ΕΜ.Υ. 

της Ε.Σ.Ε.Ε., μέσα από την υλοποίηση έξι πακέτων εργασίας (ΠΕ) ως 

ακολούθως: 

• ΠΕ1: Μηχανισμός στήριξης του ΙΝΕΜΥ για τη διαμόρφωση προτάσεων 

πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση: διεξαγωγή 

ερευνών και μελετών για τη στήριξη τεκμηριωμένων προτάσεων 

πολιτικών για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση 

• ΠΕ2: Ενδυνάμωση του ΙΝΕΜΥ για την τεκμηρίωση προτάσεων για την 

προώθηση της απασχόλησης: ενίσχυση του ΙΝΕΜΥ για τη διατύπωση 

τεκμηριωμένων προτάσεων για την προώθηση της απασχόλησης 

ιδιαίτερα στο εμπόριο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 

• ΠΕ3: Ενίσχυση της συμμετοχής και εκπροσώπησης στους 

ευρωπαϊκούς θεσμούς Κοινωνικού Διαλόγου: ενίσχυση του ΙΝΕΜΥ για 

τη διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για το εμπόριο και την 

ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς Κοινωνικού Διαλόγου 

• ΠΕ4: Αναβάθμιση και διαρκής επικαιροποίηση «Γεωβάσης»: 

αναβάθμιση και διαρκής επικαιροποίηση της «Γεωβάσης» της 

πρωτοποριακής βάσης δεδομένων επιχειρηματικής γεωγραφίας που 

έχει υλοποιήσει και λειτουργεί το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της Ε.Σ.Ε.Ε. 

• ΠΕ5: Μηχανισμός ανατροφοδότησης από τις Ομοσπονδίες ΚΑΙ τους 

Εμπορικούς Συλλόγους για τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης 

σε εθνικό ΚΑΙ τοπικό επίπεδο: μηχανισμός διαρκούς ανατροφοδότησης 
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του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ από τις τοπικές Ομοσπονδίες και τους Εμπορικούς 

Συλλόγους με στόχο τη στήριξη των ΜΜΕ και της απασχόλησης σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο 

• ΠΕ6: Ενέργειες Συντονισμού και Διαχείρισης του έργου, 

συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής και οικονομικής 

παρακολούθησης της Πράξης. 

 

2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 (ΥΕ1) της πράξης, προβλέπεται η διοργάνωση 

ημερίδων.   

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση μίας ημερίδας στην πόλη της 
Καρδίτσας στις 30/3/2019, ημέρα Σάββατο, κατά την οποία θα 

παρουσιαστεί το λεύκωμα που αφορά την Ιστορία του Εμπορικού Συλλόγου 

της Καρδίτσας.  

Επισημαίνεται ότι: A) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει 

περιορισμένες αλλαγές στον αριθμό των συμμετεχόντων και  B) η αναθέτουσα 

αρχή διατηρεί το δικαιώμα να μεταβάλλει την ημερομηνία διεξαγωγής της 

ημερίδας.  

Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο ανάδοχος στο πλαίσιο του 
έργου είναι επιγραμματικά οι εξής: 

• Εξασφάλιση αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον εκατό (100) ατόμων 

στην πόλη της Καρδίτσας στις 30/3/2019, ημέρα Σάββατο, από τις 

17.00 και μετά,  κατά την οποία θα υλοποιηθεί η ημερίδα με διακριτό 

χώρο υποδοχής-δεξίωσης ή αντίστοιχου επιπέδου και προδιαγραφών 

αίθουσα. Το ξενοδοχείο θα είναι  τουλάχιστον κατηγορίας 4 αστέρων 

(4*).  

• Διαμόρφωση του χώρου διεξαγωγής της ημερίδας (σε διάταξη 

συνεδρίου) που θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη για τέτοιες 
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εκδηλώσεις υλικοτεχνική υποδομή. Ο χώρος θα πρέπει να είναι 

πλήρως κλιματιζόμενος και εξαεριζόμενος, θα πρέπει να διαθέτει μέσα 

πυρασφάλειας (εξόδους κινδύνου σημάνσεις ασφαλείας πλήρες 

σύστημα πυρόσβεσης) καθώς και να παρέχει πρόσβαση σε άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Η αίθουσα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τα εξής: 

- Τραπέζι (panel) εισηγητών με μικροφωνική εγκατάσταση 

- Data projector 

- Οθόνη προβολής 

- Podium 

- Κεντρική κονσόλα μικροφώνων (ενσύρματα-ασύρματα) 

- 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

- 1 εκτυπωτή με έγχρωμο μελάνι 

- Ειδική σήμανση δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

(σημαίες κτλ.) 

- Όλοι οι χώροι θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση ΣΕ internet υψηλής 
ταχύτητας (ασύρματη και ενσύρματη).  

 

• Γραμματειακή/τεχνική υποστήριξη  

Θα πρέπει να διαμορφωθεί χώρος υποδοχής για την εγγραφή των 

συμμετεχόντων με γραμματειακή υποστήριξη από 2 άτομα και να 

υπάρχει τεχνική υποστήριξη για την ομαλή ροή των εργασιών καθ’ όλη 

τη διάρκεια από τουλάχιστον ακόμη 2 άτομα. 

• Κάλυψη της ημερίδας με φωτογράφηση, ηχογράφηση και 

βιντεοσκόπηση. 

• Δημιουργία και τοποθέτηση πινακίδων με τα ονόματα και την ιδιότητα 

των συμμετεχόντων στο panel. 

• Δημιουργικό (μακέτα) πρόσκλησης και προγράμματος ημερίδας.  

• Εκτύπωση 120 προσκλήσεων και 120 προγραμμάτων ημερίδας.  

• Δημιουργικό (μακέτα) αφισών και roll up . 
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• Εκτύπωση  είκοσι (20) αφισών και δύο (2) roll up . 

• Οργάνωση του catering με συνεχές coffee break και ένα (1) ελαφρύ 

γεύμα. Στο coffee break θα προσφέρεται καφές, χυμοί, τσάι, 

εμφιαλωμένο νερό, κέϊκ και βουτήματα πριν την έναρξη των εργασιών 

αλλά και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Καφές με βουτήματα θα 

προσφέρεται και κατά το χρόνο υποδοχής των συμμετεχόντων. Στο 

ελαφρύ γεύμα το menu πρέπει να περιλαμβάνει ζεστά και κρύα finger 

food, σαλάτες, συνοδευτικά (ζεστά και κρύα), κρεατικά, γλυκό ή 

φρούτο, αναψυκτικά και κρασί σε ικανή ποσότητα για 100 τουλάχιστον 

άτομα. Πρέπει να ληφθεί επίσης μέριμνα για χορτοφάγους. 

O ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για όλο το απαραίτητο προσωπικό 

για την απρόσκοπτη διοργάνωση του γεύματος. 

• Εξασφάλιση διανυκτερεύσεων στην πόλη της Καρδίτσας για δεκαπέντε 

(15) άτομα. Υποχρεώσεις του Ανάδοχου είναι η οργάνωση και 

διαχείριση των σχετικών απαιτήσεων για την έλευση και τη φιλοξενία 

τους, η φιλοξενία σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καρδίτσας τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) αστέρων συμπεριλαμβανομένου πρωινού με μία 

διανυκτέρευση. Ο ανάδοχος θα επιβλέπει την ομαλή, χωρίς 

καθυστερήσεις οργάνωση του ταξιδιού τους, την επιβεβαίωση των 

σχετικών κρατήσεων, κ.λπ. Για τα δεκαπέντε άτομα αυτά θα πρέπει να 

καλυφθεί και το κόστος της μετακίνησης από και προς την πόλη της 

Καρδίτσας.  

• Εξασφάλιση μετακίνησης αεροπορικώς έως τριών (3) ατόμων από  τα 

Χανιά, την Αλεξανδρούπολη και τη Ρόδο προς την πόλη της Αθήνας. Ο 

ανάδοχος θα επιβλέπει την ομαλή, χωρίς καθυστερήσεις οργάνωση 

του ταξιδιού τους, την επιβεβαίωση των σχετικών κρατήσεων, κ.λπ. 

καθώς επίσης θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης από την Αθήνα προς 

την Καρδίτσα.  
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Επισημαίνεται ότι: A) η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να 

κάνει περιορισμένες αλλαγές στον αριθμό των συμμετεχόντων για τους 

οποίους θα καλυφθεί η μετακίνηση και η διανυκτέρευση.  

• Επιβεβαίωση προσέλευσης συμμετεχόμτων. Ο ανάδοχος οφείλει να 

μεριμνήσει για την επιβεβαίωση της προσέλευσης ή μη των 100 

συμμετεχόντων και να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή σχετικό 

κατάλογο δύο ημέρες πριν από την διεξαγωγή της ημερίδας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράξει το δημιουργικό των προσκλήσεων, του 

προγράμματος της ημερίδας, των αφισών των roll ups και των folder αρχικά 

σε ηλεκτρονική μορφή (pdf υψηλής ανάλυσης, με όλες τις γραμματοσειρές και 

τα γραμμικά σχέδια, ώστε να γίνεται άμεση η αναπαραγωγή τους) και μετά την 

έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή να προχωρήσει στις εκτυπώσεις αυτών, 

με βάση τις προδιαγραφές που παρατίθενται στην επόμενη ενότητα. 

Επισημαίνεται ότι δείγμα του δημιουργικού των προσκλήσεων, του 
προγράμματος της ημερίδας, των αφισών των roll ups και των folder θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στη τεχνική προσφορά του εκάστοτε 
υποψηφίου..  

Το σύνολο των εργασιών θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο, υπό την 

καθοδήγηση και επίβλεψη της ομάδας έργου του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ.   

  

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Στο πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα εξής όπως αναφέρεται και ανωτέρω στο σημείο 2.2 της παρούσης: 

• 120 έντυπες προσκλήσεις διάστασης: 21x10 cm Χαρτί:300gr velvet 

Εκτύπωση : 4χρωμη offset 2 όψεις και 120 φάκελοι  

• 120 προγράμματα της εκδήλωσης διάστασης Α4 - 4χρωμία, υψηλής 

ανάλυσης σε ψηφιακή εκτύπωση και στις δύο όψεις, χαρτί velvet 170 

γρ.  
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• 120 στυλό  

• 120 μπλοκ διαστάσεων Α4, 50 φύλλα, με εξώφυλλο και χαρτί γραφής 

80γρ. 

• Folders: Τεμάχια: 120 Διαστάσεις: 32Χ23 κλειστό,  Χαρτί: 300 γρ velvet 

Εκτύπωση : 4χρωμία σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο με 1 θήκη για το 

μπλοκ σημειώσεων 

• 20 αφίσες διαστάσεων 50x70γρ., σε χαρτί velvet, τετραχρωμία βάρους 

300 γρ., υψηλής ανάλυσης και ψηφιακή εκτύπωση μονής όψης  

• Δύο banners αυτοστήρικτα (rollups), Διαστάσεις: 80cm πλάτος x 

200cm ύψος. Προτεινόμενο υλικό εκτύπωσης: PVC, Βάρος: 2,5kg, 

Μονής όψης Στήριξη στο δάπεδο με 2 πέλματα,  κατασκευασμένο από 

ανοδιωμένο αλουμίνιο  

• Εξασφάλιση αίθουσας 

• Εξασφάλιση οπτικοακουστικού υλικού για τις ανάγκες υλοποίησης της 

ημερίδας  

• Ψηφιακά αρχεία δημιουργικού των προσκλήσεων, του προγράμματος 

της ημερίδας, των αφισών και των roll ups 

• Βίντεο, φωτογραφίες, ηχογράφηση ημερίδας. 

• Παρουσιολόγιο ημερίδας 

• Εξασφάλιση catering  για εκατό (100) άτομα στο χώρο της διεξαγωγής 

της ημερίδας.  

• Εξασφάλιση διανυκτερεύσεων στην πόλη της Καρδίτσας για δεκαπέντε  

(15) άτομα και την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης τους από και προς 

την Καρδίτσα.   
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• Εξασφάλιση μετακίνησης μετ’ επιστροφής τριών (3) ατόμων από την 

Αλεξανδρούπολη, τα Χανιά και τη Ρόδο προς την πόλη της Αθήνας και 

την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης τους  από και προς την Καρδίτσα.  

Όλα τα είδη που ζητούνται από την Αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να πληρούν 
τους κανονισμούς δημοσιότητας που ορίζονται από τους οδηγούς 
δημοσιότητας του  ΕΣΠΑ (λογότυπα κτλ.) 

Τα δημιουργικά (μακέτες) για όλα τα ανωτέρω πρεπει να αποσταλλούν 
προς έγκριση στην Αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) ημερών μετά την 
υπογραφή της σύμβασης 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 

δύο (2) μήνες.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου, συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ, ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ 

(14.500,00 €). 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την  κάλυψη 

του παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε 

δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.  

Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της 

σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα 

Αρχή, επιφυλαττομένων και μη θιγομένων των νομίμων δικαιωμάτων της 

έναντι του Αναδόχου.   
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Ο παρών συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την 

επιλογή Αναδόχου για το έργο «Διοργάνωση μιας ημερίδας στην πόλη της 

Καρδίτσας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού 

του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των 

πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» επί τη βάσει και με αναλογική 

εφαρμογή του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει κατά τον χρόνο διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα διακήρυξη 

είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στη Διακήρυξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 
1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
 
1.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό 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) 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. 
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας 
λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 
4412/2016. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι 
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής 
τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος 
διαγωνισμού. 
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στην 
παράγραφο 1.3.1 (Μέρος Β, Κεφάλαιο Ι) και στο Παράρτημα Β της παρούσας 
και τις απαιτήσεις για τη στελέχωση της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο Μέρος Β, Κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας. 
Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη 
ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/2005. 

 
1.1.2 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν δραστηριότητες συναφείς με 
το αντικείμενο της διακήρυξης.  
Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να 
ασκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος 
έργου.  

 
1.1.3 Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει 
συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η  
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, 
στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν 
την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, 
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του κειμένου της συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Σε περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από Ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της Ένωσης 
ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, 
μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να 
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
 
1.1.4 Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει 
σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω 
από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους 
επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 
  
1.1.5 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την 
εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του έργου 
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν σχετική ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των 
ζητουμένων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία 
της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που 
θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι 
κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει 
δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του 
αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 
 
1.1.6 Οριζόντια ρήτρα (άρθρα 18 παρ. 2 και 4 και 130 παρ. 1 ν. 4412/2016): 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί από 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις 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 της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου 
συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  
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1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
1.2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:  
1) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι 
προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

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 
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ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
αυτή αφορά ιδίως: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
γγ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 
υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 

2) έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 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. 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.  
Επίσης δεν αποκλείεται ο προσφέρων όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο 
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. 
3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) 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 

19 / 70 





Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών για το έργο «Διοργάνωση μιας ημερίδας 
στη πόλη της Καρδίτσας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (Κωδ. MIS 
5000966) 

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

4) 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.  
5) Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1.2.1 υπό (1) και (3) 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. 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. 
6) 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. 
 
1.2.2 Αποκλείονται επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα 
οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως 
μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.   

 
1.2.3 Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 
παράγραφο 1.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα 
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οριζόμενα στην παράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, οι υποψήφιοι που δεν 
υποβάλουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της 
παρούσας λοιπά δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν 
προσήκουσα προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας,  όπως και οι υποψήφιοι για τους 
οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού που προβλέπεται σε επί 
μέρους οικείες διατάξεις της παρούσας.  
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω 
λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή 
προσφορά, τηρουμένων των αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών 
στις παραγράφους 1.1.1 και 1.1.2, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσης. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 
προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 
1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1.3.1 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, στον 
υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος B της παρούσας, που 
εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016). 
Επισημαίνεται ότι: 

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρέχει 
προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 
1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ 
Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
του προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, 
προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα 
αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται 
από το φυσικό/-ά πρόσωπο/-α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του υποψηφίου οικονομικού φορέα 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. 
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε 
περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω 
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έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI 
Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 
υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.  

3. Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να 
συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. Όταν συμμετέχουν 
οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή της ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 
και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται. 

4. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν απαιτείται 
να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των κατά νόμο 
υπόχρεων προς υπογραφή του. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν 
ανακριβής ή ψευδής δήλωση επιφέρει τις έννομες συνέπειες της 
ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης που προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία. 

5. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
Παραρτήματος Β έχει διαμορφωθεί καταρχάς από την αναθέτουσα 
αρχή που έχει επιλέξει τα κατάλληλα πεδία αυτού, με βάση τους όρους 
(λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής κ.λπ.) της παρούσας 
διακήρυξης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. Στη συνέχεια το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) όπως αυτό έχει 
διαμορφωθεί από την αναθέτουσα αρχή, πρέπει να συμπληρωθεί από 
τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς και να υποβληθεί 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/τους κατά περίπτωση 
υπόχρεο/-ους στον Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

6. Κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, οι υποψήφιοι: 
a. μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα (a) του Μέρους 

IV, χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε 
άλλη ενότητα του Μέρους IV, 

b. δεν απαιτείται να συμπληρώσουν το Μέρος V. 
 
 
1.3.2 Δυνητική κατά περίπτωση αντικατάσταση 
πιστοποιητικών 

Αν σε κάποια χώρα, της ημεδαπής συμπεριλαμβανομένης, δεν εκδίδονται τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος καθώς και τυχόν 
παραστατικά εκπροσώπησης, ή άλλα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν 
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και 
πρέπει αυτά να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του 
ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 
(καταγωγής ή προέλευσης) εγκατάστασης και  προσκομίζεται από τον 
προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και έγγραφα που θα 
ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται 
ένορκη βεβαίωση  ή δήλωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη 
δήλωση (Άρθρο 8 Ν. 1599/1986 ή ισοδυνάμου εγγράφου για αλλοδαπά 
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φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε 
κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 
 
1.3.3 Διευκρινίσεις επί δικαιολογητικών 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να 
παράσχουν συμπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα 
προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στις απαραίτητες 
διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της 
πρόσκλησής τους. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της 
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων 
δικαιολογητικών. 
 
 
2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
 
2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

2.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική 
Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Για τα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν.δ. 1497/1984 (Α’ 188). 
2.1.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ.). Αν υπάρχουν 
διορθώσεις, προσθήκες, κλπ., θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον 
προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα 
μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν 
από την αποσφράγιση της προσφοράς. 
 
2.1.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από το ΙΝ.ΕΜ.Υ. 
μέσω της κας Τιτάκη Μαριλένας (τηλ. +30 210 - 3259174, fax: +30 210 – 
3259169, e-mail: mtitaki@esee.gr). Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη παρέχονται το 
αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή 
μέχρι και τις 12/03/2019 και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως 
τουλάχιστον οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή 
μέχρι και τις 6/03/2019. Οι διευκρινίσεις που ζητούνται, όπως και οι 
απαντήσεις που θα δίνονται θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής, www.inemy.gr, ενώ θα αποστέλλονται και γραπτώς στον ερωτώντα. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
2.1.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών.  
Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο.  
 
2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
2.2.1 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να 
υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ινστιτούτο Εμπορίου & 
Υπηρεσιών), στη διεύθυνση Πετράκη 8, 10563 Αθήνα, Γραμματεία, ισόγειο, 
μέχρι την  Δευτέρα 18/03/2019 και ώρα Ελλάδος 14:00. 
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην 
προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το 
πρωτόκολλο εισερχομένων Τμήμα Γραμματείας και Διεκπεραίωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής.  
Προσφορά που έχει υποβληθεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) ισχύει μόνο εφόσον έχει λάβει εγκαίρως 
αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων 
ευθύνεται για το περιεχόμενο του φακέλου και το χρόνο που θα περιέλθει στο 
πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
2.2.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός 
εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. 
 
2.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό για δέκα (10) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, της προθεσμίας υπολογιζόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 97 του ν. 4412/2016. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των 10 μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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2.3.2 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το παραπάνω. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 
σχετικά με την αποδοχή της παράτασης μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, 
εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Στην 
περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 
όσους παράτειναν τις προσφορές τους. 
2.3.3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. 
2.3.4 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 
ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός 
το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο 
δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και 
ούτω καθεξής. 
 
2.4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

2.4.1 Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπως υποδεικνύεται στο Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β 
της παρούσας («ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»). Σε περίπτωση που υπάρχει 
διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί 
ολογράφως. 
Ο ΦΠΑ αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς 
και ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός 
διορθώνεται από την υπηρεσία. 
2.4.2 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της 
διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής τιμών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε 
περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση παροχής 
συμπληρωματικών ή νέων - παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. 
2.4.3 Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 
προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση 
που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης 
μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε 
κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά την 
σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, 
κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος 
ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού 
τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο 
σύνολό της. 
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2.4.4 Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε 
ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ. 
 
2.5 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.5.1 Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους 
(«υποφακέλους»): 
• Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην 
παράγραφο 1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. 

• Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 
αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. 

• Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 
και ένα αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα 
περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά  στην 
Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης. 

Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιγράφου σε 
περίπτωση  ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να 
είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να 
έχουν συνεχή αρίθμηση. 
Το περιεχόμενο των δικαιολογητικών, της τεχνικής (εκτός των τεχνικών 
φυλλαδίων) και οικονομικής προσφοράς υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD/DVD). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των στοιχείων που 
αποτυπώνονται εγγράφως και αυτών που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική 
μορφή, επικρατέστερη είναι η έντυπη μορφή. 
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2.5.2 Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία, 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 
Στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων θα αναγράφονται οι επωνυμίες 
όλων των μελών τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 
του εκπροσώπου τους. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι 
δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν 
ίχνη. 
 
2.5.3 Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται η Εταιρεία ή Ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών 
που υποβάλλει την προσφορά.  
 
2.5.4 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου 
 
2.5.5 Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μετά 
την κατάθεσή της μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση που την αποσύρει, υπόκειται στις κυρώσεις του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
 
2.5.6 Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 
της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  
 
 

Προσφορά 
Διακήρυξη Νο: 1378 / 04.03.2019 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  
Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) 
Πετράκη 8, 10563 Αθήνα 
 
Ημερομηνία Διαγωνισμού: Δευτέρα 18/03/2019 και ώρα 14:00. 
 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το 
πρωτόκολλο » 
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2.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.6.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" 
Ο Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1.3.1, Κεφάλαιο Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης 
(«Δικαιολογητικά συμμετοχής»). 
 
2.6.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαμορφώνεται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. 
 
2.6.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει συμπληρωμένα και 
υπογεγραμμένα τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΙΙ, Μέρους Β της παρούσας. 
 
 
 
3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
3.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής από τριμελή 
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που ορίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές, θα 
πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των κυρίως 
φακέλων, και των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια και σε μία συνεδρίαση, 
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη/-ες κλειστή/-ές 
συνεδρίαση/-ιάσεις, την ίδια/-ες ή σε διαφορετική/-ές μέρα/-ές, προβαίνει στην 
καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών, σε 
πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση σε συγκεκριμένο 
ανάδοχο. 
 
Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
(απόφαση κατακύρωσης). 
 
Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

28 / 70 





Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών για το έργο «Διοργάνωση μιας ημερίδας 
στη πόλη της Καρδίτσας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (Κωδ. MIS 
5000966) 

 
 
3.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, με 
απόφαση του  αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου της, μετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής. 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 

1. είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή 
στοιχεία ή/και αιρέσεις,  

2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση 
που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με 
αντιπροσφορά, 

3. αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα 
επιμέρους τμήματα του έργου, 

4. αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των 
ζητουμένων υπηρεσιών, 

5. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 
σχετικά κεφάλαια της παρούσας, 

6. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
7. δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει 

τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 
8. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, 
9. η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016, και τηρηθεί η ανάλογη 
διαδικασία,  

10. ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του 
προβλεπομένου στην παρούσα, 

11. ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των δέκα (10) μηνών από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 

12. παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΕΔ ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας διακήρυξης, 

13. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της 
παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 
4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 ενώπιων της Αναθέτουσας 
Αρχής. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της 
Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης βάσει του σχετικού 
Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
5.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του ν. 
4412/2016.  
 
5.2 Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους 
τους συμμετέχοντες.  
5.3  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση 
της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
106 του ν. 4412/2016.  
5.4 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα 
ειδοποιήσει εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών του 
Παραρτήματος Γ της παρούσης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής του παρόντος διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο. 
5.5 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ημέρες.  
5.6  Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
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υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
5.7 Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής του παρόντος διαγωνισμού, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
η διαδικασία ματαιώνεται. 
5.8 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 
τη  σύνταξη πρακτικού από την ΕΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στη 
Διοικητική Επιτροπή του ΙΝ.ΕΜ.Υ. για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  
5.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί 
με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα με τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 ν. 
4412/2017. 
5.10 Τέλος, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή 
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας α) εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
παρούσας β) τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος τη σύμβαση 
καθώς και γ) επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
Παραρτήματος Γ’ της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). Η υπογραφή του 
συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί 
να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει 
αλλά δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου της ΑΑ χωρίς 
άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί 
τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται 
αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας 
της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την 
περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 ν. 4412/2016. 
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Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει ανάθεση του διαγωνισμού, υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση της 
ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική 
καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης 
εκτός Φ.Π.Α. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ (Υπόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης). 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά 2 (δύο) 
μήνες μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των 
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτησης της 
Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών, ύστερα από την εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς 
νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους 
υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για 
την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε 
αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 
προς το περιεχόμενο της παρούσας. Σε περίπτωση δε, τροποποίησης της 
σύμβασης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η υλοποίηση του έργου όπως 
προδιαγράφηκε.  
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
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στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την 
ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η 
απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του 
Αναδόχου. 
 
7.1 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

7.1.1 Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε 
ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. Η 
αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί τμηματικά και ανάλογα με τις παραλαβές 
των παραδοτέων. Πιο συγκεκριμένα, η πληρωμή θα πραγματοποιείται  με   
εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της τμηματικής παραλαβής των 
παραδοτέων. 

7.1.2 Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για 
οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την 
ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της 
Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν 
οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα του.  
7.1.3 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 
παραστατικά/ δικαιολογητικά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων 
παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά 
κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 
7.1.4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 
προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της 
κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της 
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  
Είναι δυνατόν, για λόγους ευχέρειας, να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης, ο ορισμός ενός 
μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο 
εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής 
εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει 
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καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως/ 
κοινοπραξίας και, δεν εμπλέκεται εν γένει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε 
ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της 
ενώσεως/ κοινοπραξίας.   
 
 
7.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
7.2.1 Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 
 
7.2.2. Για τα θέματα των κυρώσεων (κήρυξη εκπτώτου του αναδόχου), των 
διοικητικών προσφυγών και των ποινικών ρητρών εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 203, 205 και 218 ν. 4412/2016. 
 

7.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

7.3.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη 
σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, της διακήρυξης, της 
απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται 
να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 
7.3.2 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό 
πληρεξούσιο να υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα 
τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και 
Αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή 
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του 
αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή 
έγκριση αυτής. 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, 
μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα 
που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε 
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και 
όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
7.3.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του 
έργου. 
7.3.4 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων.  
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7.3.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά 
του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, 
που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, 
ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των 
εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του 
προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να προβεί σε 
αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  
Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός 
του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
πριν από την αντικατάσταση.  
Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν 
από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα 
τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  
7.3.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
7.3.7 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, 
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα 
συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση 
της είσπραξης της αμοιβής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό 
ίδρυμα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία. 
7.3.8 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου 
τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  
7.3.9 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι 
αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
7.3.10 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη που 
αποτελούν την ένωση/ κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
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μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών 
για την ολοκλήρωση του έργου. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ 
κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 
βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. 
7.3.11 Εάν ο Ανάδοχος που επιλεγεί έχει την έδρα του εκτός Αθηνών, 
υποχρεούται να συστήσει στην Αθήνα κατάλληλα στελεχωμένο και 
εξοπλισμένο γραφείο το οποίο και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου.  
 

7.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
7.4.1 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην 
προσφορά του, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που 
προσφέρει και που θα προκύψουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε 
τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του 
αναλυτικά τα τμήματα του έργου που θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.  
7.4.2 Αντικατάσταση υπεργολάβου/ων που ο Ανάδοχος έχει συμπεριλάβει 
στην προσφορά του, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή 
σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που καθιστούν 
επιβεβλημένη την διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, εφόσον ο 
Ανάδοχος προβεί σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και άμεση αντικατάσταση του/ τους με νέο υπεργολάβο με 
προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, και εφόσον διατυπωθεί σχετικά η 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
7.4.3 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, 
φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 
 

7.5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

7.5.1 Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση 
με το υπό εκτέλεση έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά και γενικώς 
καλύπτονται από την υποχρέωση της εχεμύθειας και για τα δύο μέρη. 
7.5.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή 
λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.   

36 / 70 





Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών για το έργο «Διοργάνωση μιας ημερίδας 
στη πόλη της Καρδίτσας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (Κωδ. MIS 
5000966) 

7.5.3  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά 
με το έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε 
να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα 
Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
7.5.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν 
τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, 
πάσης φύσεως προστιθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την 
υλοποίηση του έργου. 
7.5.5 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία 
της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους υλοποίησης  του έργου ή του Αναδόχου. 
 

7.6  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
7.6.1 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο, στα πλαίσια του παρόντος έργου (π.χ. εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία 
υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης, κλπ), αποτελεί περιουσιακό 
στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το 
επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται 
στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύση της σύμβασης. 
7.6.2 Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται 
στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της 
προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.  
7.6.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη 
μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και 
πληροφορία του ζητηθεί για αυτά. 
7.6.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας 
Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα 
των παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν 
από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα 
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία 
θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, 
αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική 
ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου.  
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7.7 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την 
κατακύρωση του διαγωνισμού με βάση την παρούσα διακήρυξη και την 
προσφορά του Αναδόχου ρητά συμφωνείται ότι διέπεται από το ελληνικό και 
κοινοτικό δίκαιο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και στην εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται 
αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που 
εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής 
συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των 
υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο.  
8.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει 
των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου και του Υπευθύνου του έργου. 
8.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το 
προσωπικό και  τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του  Έργου. 
8.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών  και 
του συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών εκθέσεων – 
αναφορών και παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.  
8.5 Αναφορικά με την παραλαβή το γενικό πλαίσιο ελέγχου και συνεργασίας, 
το οποίο θα εξειδικευτεί στη σύμβαση έχει ως ακολούθως :  

• Τα παραδοτέα που θα ετοιμασθούν ως μέρος του Έργου θα 
υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

• Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή θέσει προθεσμία επανυποβολής 
οποιουδήποτε Παραδοτέου, αυτό δεν συνεπάγεται παράταση υποβολής 
των επόμενων Παραδοτέων (εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των 
ημερομηνιών παράδοσης), παρά μόνον κατόπιν ρητής προς τούτο 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.  

• Θα πρέπει να προβλεφθεί συστηματική και στενή συνεργασία με την 
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Αναθέτουσα Αρχή σε όλα τα στάδια του έργου. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου κάθε 
πληροφορία που τυχόν διαθέτει και θεωρεί απαραίτητη για την υλοποίηση 
του έργου. Η αποδοχή των Παραδοτέων από την Αναθέτουσα Αρχή θα 
γίνεται εγγράφως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή τους. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή έχει 
παρατηρήσεις, αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στον 
Ανάδοχο ο οποίος οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να 
επανυποβάλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες 
ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων 
της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του 
άρθρου 208 ν. 4412/2016.  

8.6 Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του 
έργου θα περιγράφεται στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας 
Αρχής, και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που ορίζονται στην παράγραφο 3, 
Μέρους Α της παρούσας.  
Στην όλη διαχείριση εμπλέκεται και η Ομάδα Έργου (ΟΕ) της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία οργανώνει και συντονίζει θέματα της Αναθέτουσας Αρχής που 
σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο 
τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής σε 1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο: 

1. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το “Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ), όπως αναφέρεται ανωτέρω υπό  
1.3.1 της παρούσας Διακήρυξης. Το ΤΕΥΔ (Παράρτημα Β) θα πρέπει 
να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών.  

2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψηφίου νομικού προσώπου συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β) του 
άρθρου 93 του Ν.4412/2016, από τα οποία να προκύπτουν αφενός η 
σύσταση και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι 
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νόμιμοι εκπρόσωποι του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. 
(δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων 1 έως 3, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. 

Το προσήκον περιεχόμενο των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 
των υποψηφίων αναλύεται περαιτέρω ως ακολούθως.  
 
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και να 
βασίζεται στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου όπως αυτή αναπτύχθηκε 
στην παράγραφο 2, Μέρους Α της παρούσας.  
Ο Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, μπορεί να διαιρείται στις παρακάτω 
ενότητες, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια. 

ΟΜΑΔΑ Α : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Αναφορικά με την μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης του έργου 
προτείνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα :  

• Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους 
και το αντικείμενο του έργου, χρήση αναγνωρισμένων μεθοδολογιών 
και προτύπων για τη διατύπωση της προτεινόμενης προσέγγισης, 
χρονοδιάγραμμα, παρεχόμενες υπηρεσίες, οργάνωση του έργου, 
ρεαλιστικότητα της προσέγγισης. 

• Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης υλοποίησης του έργου σε 
σχέση με τον σχεδιασμό και τον έλεγχο των παραδοτέων και την 
διασφάλιση των όρων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών  

Ο υποψήφιος οφείλει να συμπεριλάβει στην Τεχνική του προσφορά 
δείγμα δημιουργικού (μακέτες) για πρόσκληση, πρόγραμμα, αφίσα, roll 
up και  folder της εν λόγω ημερίδας.  
Ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 
τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψήφιου και απαντά στις 
επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα 
αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
 
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
Αναφορικά με την ομάδα έργου ενδεικτικά προτείνονται τα εξής: 

40 / 70 





Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών για το έργο «Διοργάνωση μιας ημερίδας 
στη πόλη της Καρδίτσας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (Κωδ. MIS 
5000966) 

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των Στελεχών 
που θα εμπλακούν στο έργο και του τρόπου υλοποίησης του έργου από την 
προτεινόμενη ομάδα. 
2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα  που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της 
Ομάδας Έργου. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται σαφές ποια είναι η 
ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους 
παραδοτέων, αντικειμένων ή πακέτων εργασιών του έργου.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  
 
Εταιρεία : 
 

Στέλεχος Θέση στην 
Ομάδα 

Επίπεδο  
εμπειρίας Καθήκοντα 

Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης στο 

έργο 
 
     

 
     

 
     

 
όπου: 
• Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός 

προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου. 
• Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, 

σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 
• Στη στήλη “Επίπεδο εμπειρίας” συμπληρώνεται το επίπεδο εμπειρίας 

του προτεινόμενου στελέχους   
• Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να 

αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων 
κατ΄ αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει επιπλέον να: 

• ορίσει τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου,  

• προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του υπευθύνου και των 
στελεχών που θα πλαισιώσουν την Ομάδα Έργου, 

• προσκομίσει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα 
την πρόταση του υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 
αξιολόγησης. 

Εάν ο υπεύθυνος ή τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του 
υποψηφίου που υποβάλει την προσφορά, ο υποψήφιος υποχρεούται να 
καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι με τα στελέχη αυτά υπάρχει συμφωνία 
συνεργασίας για το έργο της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου αυτού, 
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καθώς και υπεύθυνη δήλωση καθενός εκ των στελεχών ότι θα συνεργαστούν 
με τον υποψήφιο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος. Αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου ή του 
υπευθύνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται 
τουλάχιστον από 3 (τρία) άτομα συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου 
Ομάδας Έργου.  
 
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3.1 Ο φάκελος «Οικονομικής Προσφορά» περιλαμβάνει την Οικονομική 
Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και αναλυτική κοστολόγησή της 
(βλέπε Παράρτημα Α), με ποινή αποκλεισμού. 
3.2 Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται 
αριθμητικά και ολογράφως. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά και 
ολογράφως) χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. 
3.3 Ως συμβατικό τίμημα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα 
προσφέρει, ορίζεται το συνολικό άθροισμα της Οικονομικής Προσφοράς του, 
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου.  
3.4 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την 
Οικονομική του Προσφορά, βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του 
Προσφοράς.  
Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να θεωρήσει ότι 
ο παραπάνω πίνακας δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους ορισμούς της 
διακήρυξης, και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και 
να την απορρίψει στο σύνολό της. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους 
συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά.  
Εκ νέου επισημαίνεται όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην παράγραφο 2.4.4, 
Κεφάλαιο Ι, Μέρους Β της παρούσας, ότι προσφορές στις οποίες δεν 
προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή 
απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση 
άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, 
κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται 
υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά την σχετική ορθή εκτέλεση της 
αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που 
οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει 
σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η 
προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 
3.5 Εάν οι τιμές ενός υποψηφίου Αναδόχου είναι ασυνήθιστα χαμηλές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016, η Επιτροπή 
μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο Ανάδοχο να τις αιτιολογήσει και αν αυτός 
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δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. 
3.6 Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οποιονδήποτε λόγο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ακόμη και σε ενδεχόμενη ανάθεση νέων ή 
συμπληρωματικών υπηρεσιών, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 
απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον 
αποδέχεται. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ι, 
Μέρους Β της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών αναλύεται, 
περαιτέρω, ως ακολούθως. 
 
1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής που ορίζονται στην παράγραφο 
1.3.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, διεξάγεται με την εξέταση του 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος Β, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και η 
πλήρωση όλων των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του παρόντος 
διαγωνισμού. 
 
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
2.1 Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί 
μέρους ομάδων κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση 
της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.  
 
2.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς. 
 
2.3 Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν 
τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας: 
 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

A ΟΜΑΔΑ Α: 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

σ1  (80% )                                

Α 1 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του 
έργου, σαφήνεια της πρότασης 
 

30% 
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A 2 Προτεινόμενη προσέγγιση και μεθοδολογία για την 
υλοποίηση της ημερίδας / Δείγμα δημιουργικού για την 
πρόσκληση ,  το πρόγραμμα , την αφίσα, το roll up και το 
folder 

50 % 

 
Β 

ΟΜΑΔΑ Β: 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

 
σ2  (20% )                                

B 1 Οργάνωση και Διοίκηση του έργου (Σχήμα Διοίκησης.   
Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου. 
Λειτουργικότητα  σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου σε 
όρους ποιότητας παραδοτέων και ρεαλιστικότητας 
χρονοδιαγράμματος, (οργανόγραμμα, λειτουργία, τρόπος 
συνεργασίας, ροή εργασιών, εξειδίκευση ρόλων) 

 
20% 

 
2.4 Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  
 
3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3.1 Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς 
έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.  
3.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς.  
 
4.  ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 
προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, με βάση τον 
παρακάτω τύπο: 
 

Λi = [0,8 * (Βi / Βmax) + 0,2 * (Kmin/Ki)]*100 
όπου: 
 
Βmax : η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

 
Β i   : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 
Kmin  : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη 

τιμή 
Κ i    : το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  
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Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θεωρείται εκείνη 
που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, δηλαδή το 
μεγαλύτερο Λ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 
τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, 
ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με κλήρωση. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα 
ανωτέρω κριτήρια. 
Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε 
γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε 
περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

                                            Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.       
                                                  

 

                                                  

                                                                                         Γεώργιος Καρανίκας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
Είδος (άτομα 
ή τεμάχια ή 
αίθουσα ή 

άλλο) 
Ποσότητα 

Κόστος χωρίς ΦΠΑ 
ανά ποσότητα 
(αριθμητικά) /              

Κόστος χωρίς ΦΠΑ 
ανά ποσότητα 
(ολογράφως) 

Κόστος ΦΠΑ ανά 
ποσότητα ΦΠΑ 
(αριθμητικά) /            

Κόστος ΦΠΑ ανά 
ποσότητα ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

Συνολικό κόστος 
ανά ποσότητα 
(αριθμητικά) / 

Συνολικό κόστος 
ανά ποσότητα 
(ολογράφως) 

Κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

(αριθμητικά) /           
Κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

Κόστος ΦΠΑ 
(αριθμητικά) / 
Κόστος ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

Συνολικό 
κόστος 

(αριθμητικά) / 
Συνολικό 
κόστος 

(ολογράφως) 

Δημιουργικό (μακέτες) προσκλήσεων Τεμάχιο 1       

Δημιουργικό (μακέτες) 
προγράμματος Τεμάχιο 1       

Δημιουργικό (μακέτες) αφίσας Τεμάχιο 1       

Δημιουργικό (μακέτες) folder  Τεμάχιο 1       

Δημιουργικό (μακέτες) roll-up Τεμάχιο 1       

Εκτυπώσεις προσκλήσεων Τεμάχιο 120       

Εκτυπώσεις προγραμμάτων Τεμάχιο 120       

Εκτυπώσεις αφισών Τεμάχιο 20       

Εκτυπώσεις folder Τεμάχιο 120       
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Εκτυπώσεις roll-up Τεμάχιο 2       

Μπλοκ σημειώσεων και στυλό Τεμάχιο 120+120       

Εξοπλισμένη με οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό αίθουσα χωρητικότητας 
100 ατόμων  

Αίθουσα 1       

Γραμματειακή υποστήριξη Άτομα 2       

Τεχνική υποστήριξη Άτομα 2       

Φωτογράφηση / Βιντεοσκόπηση Άλλο 1       

Catering coffee-break Άτομα 100       

Catering ελαφρύ γεύμα Άτομα 100       

Διανυκτερεύσεις*                                     Άτομα 18       

Μετακινήσεις (οδικώς)**                                  Άτομα 18       

Μετακινήσεις (αεροπορικώς)*** Άτομα 3       

ΣΥΝΟΛΑ    

* Αφορά το μέγιστο 18 άτομα για 1 διανυκτέρευση σε μονόκλινο σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό (στο κόστος συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος διαμονής) 
** Αφορά το μέγιστο 18 άτομα για μετακίνηση οδικώς από και προς την Καρδίτσα (στο κόστος συμπεριλαμβάνεται η χιλιομετρική αποζημίωση και το κόστος όλων των διοδίων) 
*** Αφορά το μέγιστο 3 άτομα για μετακίνηση αεροπορικώς μετ’ επιστροφής από Αλεξανδρούπολη (1 άτομο), Ρόδο (1 άτομο) και Χανιά (1 άτομο) προς Αθήνα σε οικονομική θέση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΆΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 Ν. 
4412/2016 (Α 147) 
 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 
 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 

-  Ονομασία: Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ./Ε.Σ.Ε.Ε.) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018380 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πετράκη 8, Αθήνα, Τ.Κ. 105 63 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα. Τιτάκη Μαριλένα  

  - Τηλέφωνο: 210 32 59 174  

- Ηλ. ταχυδρομείο: mtitaki@esee.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.inemy.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «Δημιουργία μιας ημερίδας στην 
πόλη της Καρδίτσας», του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του 
ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών 
κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (κωδικός ΟΠΣ: 5000966) 
- CPV: 79952000-2 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται στη διοργάνωση εκδηλώσεων.  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
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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:  

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

 

51 / 70 





Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Ινστιτούτου Εμπορίου & Υπηρεσιών για το έργο «Διοργάνωση μιας ημερίδας 
στη πόλη της Καρδίτσας», στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και προστασίας» (Κωδ. MIS 
5000966) 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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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. 
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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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει 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, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] 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 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
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 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): [……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
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[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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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 αναφέρονταιxxx, 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 δωρεάνxxxi. 
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): [……]    
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Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ: 
 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 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.  
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ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

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

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

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

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

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

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

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

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

xxix Όπως 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. 

xxx Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi 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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ημερομηνία έκδοσης. . . . . . . . . . . . 

 

Προς το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) 

Πετράκη 8, 105 63, Αθήνα 

 

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ……………………………………. για 
………………………………………………………….. ΕΥΡΩ 

 

Πληροφορηθήκαμε  ότι  η  Εταιρεία  ή  η  Ένωση  Εταιρειών...................  οδός  ...........  
αρ.  ........  σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, σαν αγοραστές, σύμβαση, 
που θα καλύπτει την προμήθεια ειδών σίτισης, συνολικής αξίας ………………… 
ευρώ.................... και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της 
συμβατικής αξίας των ειδών, δηλαδή για ………,… ευρώ. 

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα .................. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της 
εταιρείας ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1).................... ή 2).................... 
ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών και εγγυάται προς εσάς 
με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 
ενστάσεως της διζήσεως, να καταβάλει σε σάς, μέσα σε τρείς (3) ημέρες, ανεξάρτητα 
τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη 
δήλωσή σας, και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την 30η Ιουλίου 2019. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την 
υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5, Κεφαλαίου ΙΙ, Μέρους Β της 
παρούσας, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή θα 
ειδοποιήσει εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του παρόντος 
διαγωνισμού. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή σε 
σφραγισμένο φάκελο, και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 
Α. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό 
πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού και των 
τυχόν τροποποιήσεων αυτού, και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας 
Αρχής που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις 
τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του. Σε περίπτωση ΑΕ 
και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση 
ΑΕ, προσκομίζεται επικυρωμένο Πρακτικό ΔΣ και το αντίστοιχο ΦΕΚ 
δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του ΔΣ και κάθε 
άλλο όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την 
αρμόδια διοικητική Αρχή. Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα 
αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης. 
 
Επιπλέον, και κατά περίπτωση:  
 
Β.1. Οι Έλληνες Πολίτες: 
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων δεν  έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και 
διαγωγής, για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 
4412/2016. Επίσης, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
β) Για τις καταστάσεις της περίπτωσης 3 (α) του άρθρου 1.2.1, πιστοποιητικό 
που εκδίδεται  από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται 
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τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το  έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
περίπτωση (α) του ανωτέρω άρθρου, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή 
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 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 στην ανωτέρω 
περίπτωση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισής του (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
(στ)  Για τις καταστάσεις των περιπτώσεων 3 (β) και 3 (γ) του άρθρου 1.2.1, 
ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου ότι δεν 
συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι αναλυτικά οριζόμενοι στις 
περιπτώσεις αυτές 3(β) και 3(γ) λόγοι αποκλεισμού. 
 
Β.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες: 
α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική αρχή ή 

δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης, ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται 
στο Άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. Επίσης δεν έχει καταδικαστεί για 
αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
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β) Για τις καταστάσεις της περίπτωσης 3 (α) του άρθρου 1.2.1, πιστοποιητικό 
που εκδίδεται  από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται 
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το  έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην περίπτωση (α) του ανωτέρω άρθρου, το έγγραφο ή πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου 
του οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή 
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 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 
στην ανωτέρω περίπτωση. Το Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί 
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

δ) Για τις καταστάσεις των περιπτώσεων 3 (β) και 3 (γ) του άρθρου 1.2.1, 
ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συμβολαιογράφου ότι 
δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι αναλυτικά οριζόμενοι στις 
περιπτώσεις αυτές 3(β) και 3(γ) λόγοι αποκλεισμού. 

 
Για τους Προσφέροντες που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο 
ούτε ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας τους. 
Β.3. Τα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα: 
α) Όλα τα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση 

του Προσφέροντος και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο 
διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Προσφέροντος, την 
τροποποίηση του καταστατικού του και το διορισμό των εκπροσώπων του. 

β) Όλα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες 
πολίτες» και «Αλλοδαπούς πολίτες». Eπιπροσθέτως, για την 
περίπτωση των νομικών προσώπων, το Πιστοποιητικό των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την 
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερα ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής), θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνονται όλοι 
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οι φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους οποίους έχουν την 
υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα. 

γ) Σε σχέση με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά περί του ότι δεν τελούν σε 
εκκαθάριση και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
εκκαθάρισης, διευκρινίζεται ότι απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Τα παραπάνω Πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

δ) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 
προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 
για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 
4412/2016. Επίσης ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ε) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης του στοιχείου γ΄ ανωτέρω, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

 
Β.4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 
Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 
Τέλος, τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και όλα τα 
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση 
τους και η τήρηση των προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας 
για τη σύσταση τους, την τροποποίηση του καταστατικού τους και το διορισμό 
των εκπροσώπων τους. 
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Β.5. Οι Συνεταιρισμοί 
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού 
του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο 
να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης 
και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. Το 
Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. 
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισής του (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 
δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
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