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Αξηζ. πξση.:1479/29.06.2020 

 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 (Αξηζ. Πξση.:1479/29.06.2020) 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: 

«Γηνξγάλσζε κίαο εκεξίδαο»  

ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνύ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

πξνζηαζίαο» 

ηεο πξάμεο: «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνύ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

παξαθνινύζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» (θσδηθόο 

ΟΠ: 5000966) 

 

Η ΠΡΑΞΗ ΔΙΝΑΙ ΔΝΣΑΓΜΔΝΗ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020» 

θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο 

πφξνπο. 

Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο θαη  δχν (2) κήλεο κεηά  

 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά    

Πξνϋπνινγηζκόο: Γέθα ηέζζεξηο ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ (14.500,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 

 
 

Αζήλα 2020 
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Σίηινο πξάμεο: 
Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ 
θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο 

Σίηινο έξγνπ: Γηνξγάλσζε κίαο εκεξίδαο 

Δίδνο δηαδηθαζίαο: 
πλνπηηθφο (Πξφρεηξνο) δηαγσληζκφο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά 

Γηάξθεηα έξγνπ: 
Απφ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο έσο θαη δχν (2) κήλεο 
κεηά  

Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο:  29/6/2020 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 
πξνζθνξώλ:  

10/7/2020, ώξα 12:00 

Σόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ:  
Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ (ΙΝ.ΔΜ.Τ.)   
Πεηξάθε 8, Αζήλα 10563, ηζφγεην 

Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ:  10/7/2020, ώξα 12:00 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ (ΙΝ.ΔΜ.Τ.)   

Παξαιαβή δηαθήξπμεο:  
Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ (ΙΝ.ΔΜ.Τ.) - ΣΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  
Πεηξάθε 8, Αζήλα 10563, ηζφγεην 

Δίδνο ζύκβαζεο: Παξνρή Τπεξεζηψλ 

Κξηηήξην επηινγήο Αλαδόρνπ: Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο πξνζθνξά 

Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ: 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο έξγνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ αλέξρεηαη ζε δέθα ηέζζεξηο 
ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ  (14.500,00 €). 
 

Υξεκαηνδόηεζε: 
Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (κέζσ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 
  

 
Οη επηθεθαιίδεο θαη  νη ηίηινη ησλ άξζξσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη 
δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο δηαθήξπμεο. 
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ΜΔΡΟ Α 
 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





πλνπηηθφο  Γηαγσληζκφο  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν «Γηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο», ζην 
πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» (Κσδ. MIS 5000966) 

6 / 67 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

1.1 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (Πεηξάθε 8, Αζήλα, Σ.Κ. 10563, 

ηει.: +30 210-3259170, fax: +30 210-3259229) εθεμήο θαινχκελε 

«Αλαζέηνπζα Αξρή».  

Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαζψο θαη ν ξφινο θαη ε 

ζπκβνιή ηεο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο, βξίζθνληαη ζην 

επίζεκν δηθηπαθφ ηεο ηφπν http://www.inemy.gr.  

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΝ.ΔΜ.Τ. πεξηιακβάλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία γηα έλα πιήζνο ζεκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΙΝ.ΔΜ.Τ., ρσξίο 

βεβαίσο λα απνηππψλνπλ ζε φιν ηνπ ην εχξνο ηε δξάζε ηνπ θνξέα, φπσο: 

κειέηεο, έξεπλεο, εθδφζεηο θ.ιπ. 

ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΣΑΣΙΘΔΝΣΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ (Πεηξάθε 8, Αζήλα, Σ.Κ. 

10563, ηζφγεην). 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα πιεξνθνξεζεί ζρεηηθά κε ηε δηαθήξπμε, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.inemy.gr, θαζψο θαη ζηνλ ηζηφηνπν: 

eprocurement.gov.gr, ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), φπνπ ε παξνχζα ζα δεκνζηεπζεί ηνπιάρηζηνλ γηα 

(10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inemy.gr/
http://www.inemy.gr/
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1.2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 
1. Έρνληαο ππφςε: 
2. Σν λ. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ», φπσο ηζρχεη, θαη φπνπ αλαθέξεηαη, αλαινγηθά 
εθαξκνδφκελν. 

3. Σνπο Καλνληζκνχο αξηζκ. 1303/2013 θαη 1304/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

4. Σνλ Ν. 4314/2014 (ΦΔΚ 265/Σεχρνο Β/23-12-2014) «Α) Γηα ηε 
Γηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020. Β) ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16-06-2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σε κε αξηζκ. πξση/ινπ C(2014)/10128 final/17.12.2014 απφθαζε ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη 
Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020», (Κσδηθφο CCI 2014GR05M9OP001), 
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

6. Σε κε αξηζκ. πξση/ινπ 1466/15.2.2016 Πξφζθιεζε ηεο ΔΤΓ 
«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 
Μάζεζε» πξνο ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο γηα ηελ ππνβνιή 
πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 1, 4 θαη 5 ηνπ 
Δ.Π. 

7. Σελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. Πξση. 9574 ζηηο 21/7/2016 «Έληαμε ηεο 
Πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ  ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ 
θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» κε Κσδηθφ ΟΠ 5000966 ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-2020» ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα 
Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 

8. Σν  Έξγν ηεο ΑΔ 2016Δ33410016  κε ηίηιν: « Αλάπηπμε θαη 
ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 
πξνζηαζίαο».  

9. Σελ απφ 25/6/2020 απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηεχρνπο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.   
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2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

2.1 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗ  

Η Πξάμε «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» είλαη εληαγκέλε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 2014-

2020» θαη πεξηιακβάλεη έλα ππνέξγν, ην νκψλπκν. 

Η Πξάμε ζηνρεχεη ζηε ζεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ελδπλάκσζε ηνπ ΙΝ.ΔΜ.Τ. 

ηεο Δ..Δ.Δ., κέζα απφ ηελ πινπνίεζε έμη παθέησλ εξγαζίαο (ΠΔ) σο 

αθνινχζσο: 

 ΠΔ1: Μεραληζκφο ζηήξημεο ηνπ ΙΝΔΜΤ γηα ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε: δηεμαγσγή 

εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηε ζηήξημε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε 

 ΠΔ2: Δλδπλάκσζε ηνπ ΙΝΔΜΤ γηα ηελ ηεθκεξίσζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο: ελίζρπζε ηνπ ΙΝΔΜΤ γηα ηε δηαηχπσζε 

ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο 

ηδηαίηεξα ζην εκπφξην θαη ηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 ΠΔ3: Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη εθπξνζψπεζεο ζηνπο 

επξσπατθνχο ζεζκνχο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ: ελίζρπζε ηνπ ΙΝΔΜΤ γηα 

ηε δηαηχπσζε ηεθκεξησκέλσλ πξνηάζεσλ γηα ην εκπφξην θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο κηθξνκεζαίαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο επξσπατθνχο 

ζεζκνχο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ 

 ΠΔ4: Αλαβάζκηζε θαη δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε «Γεσβάζεο»: 

αλαβάζκηζε θαη δηαξθήο επηθαηξνπνίεζε ηεο «Γεσβάζεο» ηεο 

πξσηνπνξηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ επηρεηξεκαηηθήο γεσγξαθίαο πνπ 

έρεη πινπνηήζεη θαη ιεηηνπξγεί ην ΙΝ.ΔΜ.Τ. ηεο Δ..Δ.Δ. 

 ΠΔ5: Μεραληζκφο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηηο Οκνζπνλδίεο ΚΑΙ ηνπο 

Δκπνξηθνχο πιιφγνπο γηα ηε ζηήξημε ησλ ΜΜΔ θαη ηεο απαζρφιεζεο 

ζε εζληθφ ΚΑΙ ηνπηθφ επίπεδν: κεραληζκφο δηαξθνχο αλαηξνθνδφηεζεο 
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ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ απφ ηηο ηνπηθέο Οκνζπνλδίεο θαη ηνπο Δκπνξηθνχο 

πιιφγνπο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ ΜΜΔ θαη ηεο απαζρφιεζεο ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

 ΠΔ6: Δλέξγεηεο πληνληζκνχ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο Πξάμεο. 

 

2.2 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΑΝΑΓΟΥΟΤ / 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 1 (ΤΔ1) ηεο πξάμεο, πξνβιέπεηαη ε δηνξγάλσζε 

εκεξίδσλ.   

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ δηνξγάλσζε κίαο εκεξίδαο ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Ηιηνύπνιεο θαηά ην 2ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Ινπιίνπ ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο κε ζηφρν ηεο ελίζρπζε ησλ 

κειψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ.  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φια ηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη ηηο 

εγθχθιηνπο πνπ δεκνζηεχνληαη απφ ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, απφ 

ην ππνπξγείν πγείαο θαη φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid 19.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

απνζηάζεσλ, θαηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη θαζ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη φηη φινη/εο νη εξγαδφκελνη/εο ηεξνχλ ηα 

αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο θαζψο επίζεο φηη 

παξέρεηαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο αληηζεπηηθψλ πξντφλησλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη: A) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη 

πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη  B) ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κεηαβάιιεη ην δηάζηεκα ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

εκεξίδαο.  
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Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη ν αλάδνρνο ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ είλαη νη εμήο: 

 Δμαζθάιηζε θαηάιιεινπ ρψξνπ ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 80 

αηφκσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ηιηνχπνιεο, κε δηαθξηηφ ρψξν ππνδνρήο- 

δεμίσζεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλφλεο 

απφζηαζεο ησλ αηφκσλ.  

 Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο ηεο εκεξίδαο (ζε δηάηαμε 

ζπλεδξίνπ κε ηηο απαηηνχκελεο απνζηάζεηο ησλ θαζηζκάησλ ζην πιαίζην ησλ 

έθηαθησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19,) πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαηηνχκελε γηα ηέηνηεο 

εθδειψζεηο πιηθνηερληθή ππνδνκή. Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη 

εμαεξηδφκελνο, θαη λα δηαζέηεη κέζα ππξαζθάιεηαο (εμφδνπο θηλδχλνπ 

ζεκάλζεηο αζθαιείαο πιήξεο ζχζηεκα ππξφζβεζεο).  

 Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηα εμήο: 

- Σξαπέδη (panel) εηζεγεηψλ κε κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε 

- Data projector 

- Οζφλε πξνβνιήο 

- Podium 

- Κεληξηθή θνλζφια κηθξνθψλσλ (ελζχξκαηα-αζχξκαηα) 

- 2 ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

- 1 εθηππσηή κε έγρξσκν κειάλη 

- Δηδηθή ζήκαλζε δεκνζηφηεηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 

(ζεκαίεο θηι.) 

- Όινη νη ρψξνη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε internet πςειήο 

ηαρχηεηαο. 

  

 Γξακκαηεηαθή/ηερληθή ππνζηήξημε  

Θα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ρψξνο ππνδνρήο κε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

απφ 3 άηνκα θαη λα ππάξρεη ηερληθή ππνζηήξημε γηα ηελ νκαιή ξνή ησλ 

εξγαζηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα απφ ηνπιάρηζηνλ αθφκε 1 άηνκν. H 

δηακφξθσζε ηνπ ελ ιφγσ ρψξνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν ηέηνην, ψζηε λα 
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ηεξνχληαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ.  

 Κάιπςε ηεο εκεξίδαο κε θσηνγξάθεζε θαη live streaming ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ ζα ππνδείμεη ην ΙΝΔΜΤ.  

 Γεκηνπξγία θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ηα νλφκαηα θαη ηελ ηδηφηεηα 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην panel. 

 Γεκηνπξγηθφ (καθέηα) ειεθηξνληθήο πξφζθιεζεο θαη ειεθηξνληθνχ 

πξνγξάκκαηνο εκεξίδαο  

 Δθηχπσζε 100 ηεκαρίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Α4 - 4ρξσκία, πςειήο 

αλάιπζεο ζε ςεθηαθή εθηχπσζε θαη ζηηο δχν φςεηο, ραξηί velvet 170 γξ   

 Δθηχπσζε 120 ηεκαρίσλ ηνπ έληππνπ «πξνθίι» ηεο ΔΔΔ (28 ζειίδεο) 

21*29*7 cm /Σν ζψκα –ραξηί γξαθήο 120gr / Σν εμψθπιιν- ραξηί Bristol 

170gr/4ρξσκία 

 100 κπινθ δηαζηάζεσλ Α4, 50 θχιια, κε εμψθπιιν θαη ραξηί γξαθήο 

80γξ./100 ζηπιφ 

 Folders: Σεκάρηα: 100 Γηαζηάζεηο: 32Υ23 θιεηζηφ,  Υαξηί: 300 γξ velvet 

Δθηχπσζε : 4ρξσκία ζε εμψθπιιν θαη νπηζζφθπιιν κε 1 ζήθε γηα ην κπινθ 

ζεκεηψζεσλ  

 Οξγάλσζε ζπλερνχο coffee break θαη έλα (1) ειαθξχ γεχκα. ην 

coffee break ζα πξνζθέξεηαη θαθέο, ρπκνί, ηζάη, εκθηαισκέλν λεξφ, θέτθ θαη 

βνπηήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαιεηκκάησλ. Καθέο κε βνπηήκαηα ζα πξνζθέξεηαη θαη θαηά ην ρξφλν 

ππνδνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 ην ειαθξχ γεχκα ην menu πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δεζηά θαη θξχα 

finger food, ζαιάηεο, ζπλνδεπηηθά (δεζηά θαη θξχα), θξεαηηθά, γιπθφ ή θξνχην, 

αλαςπθηηθά θαη θξαζί ζε πνζφηεηα γηα 80 ηνπιάρηζηνλ άηνκα. Πξέπεη λα 

ιεθζεί επίζεο κέξηκλα γηα ρνξηνθάγνπο.  
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O αλάδνρνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα φιν ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ γηα ηελ 

απξφζθνπηε δηνξγάλσζε ηνπ γεχκαηνο θαζψο επίζεο λα δηαζθαιίζεη φηη ε 

δηαδηθαζία ζεξβηξίζκαηνο είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο covid 19. 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξάμεη ην δεκηνπξγηθφ φισλ ησλ εληχπσλ ζε pdf 

πςειήο αλάιπζεο, κε φιεο ηηο γξακκαηνζεηξέο θαη ηα γξακκηθά ζρέδηα, ψζηε 

λα γίλεηαη άκεζε ε αλαπαξαγσγή ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη δείγκα ηνπ δεκηνπξγηθνύ ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο εκεξίδαο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε ηερληθή 

πξνζθνξά ηνπ εθάζηνηε ππνςεθίνπ.  

 

Όια ηα είδε πνπ δεηνύληαη από ηελ Αλαζέηνπζα αξρή ζα πξέπεη λα 

πιεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο δεκνζηόηεηαο πνπ νξίδνληαη από ηνπο 

νδεγνύο δεκνζηόηεηαο ηνπ  ΔΠΑ (ινγόηππα θηι.) 

Σα δεκηνπξγηθά (καθέηεο) γηα φια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα απνζηαινχλ πξνο 

έγθξηζε ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή εληφο επηά (7) εκεξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο 

Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ζα πινπνηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ.  

4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 

Σν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη δηαξθεί 

δχν (2) κήλεο.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ, αλέξρεηαη ζε δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο θαη πεληαθφζηα επξψ 

(14.500,00 €). 

ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζχκβαζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξηλ ηελ  θάιπςε 

ηνπ παξαπάλσ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν Αλάδνρνο απεθδχεηαη θάζε 

δηθαηψκαηφο ηνπ γηα ην ππφινηπν πνζφ.  

ε πεξίπησζε θάιπςεο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξηλ ηε ιήμε ηεο 
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ζχκβαζεο, ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα θαη αδεκίσο γηα ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, επηθπιαηηνκέλσλ θαη κε ζηγνκέλσλ ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηεο 

έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ.   
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ΜΔΡΟ Β 
 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ (ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ) 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 
 

Ο παξψλ ζπλνπηηθφο (πξφρεηξνο) δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ 

επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Γηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο», ζην πιαίζην ηεο 

πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο 

έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» επί ηε βάζεη θαη κε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο απηφο ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Η ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

είλαη αλνηρηή, επί ίζνηο φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

1. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

 
1.1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε 

ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 

θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο 

σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 

Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαλέλαο 

ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 

4412/2016. Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο κε εγγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα απηήλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ. 

Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, σο άλσ, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, φπσο αλαιχνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1.3.1 (Μέξνο Β, Κεθάιαην Ι) θαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο 

θαη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο πξνηεηλφκελεο Οκάδαο Έξγνπ, φπσο 

απηέο παξνπζηάδνληαη ζην Μέξνο Β, Κεθάιαην ΙΙ ηεο παξνχζαο. 

ηνλ δηαγσληζκφ δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ είηε απηφλνκα είηε σο κέιε 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο εμσρψξηεο (off-shore) εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 4 λ. 3310/2005. 

 

1.1.2 Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πξέπεη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο ζπλαθείο κε 

ην αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο.  

ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί θαη έλα κέινο απηψλ λα 

αζθεί δξαζηεξηφηεηεο απνιχησο ζπλαθείο κε ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

έξγνπ.  

 

1.1.3 ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ, απηέο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη 
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ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η  

Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα δεηήζεη απφ ηελ ππνςήθηα έλσζε, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή επηιεγεί σο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, λα ζπζηήζεη, πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θνηλνπξαμία κε ή ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, 

ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο δηακνξθνπκέλνπ αλαιφγσο. ε πεξηπηψζεηο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ Έλσζε εηαηξεηψλ, θάζε κέινο ηεο Έλσζεο 

επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην 

ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα 

εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 

ηεο ζπκκεηνρήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

 

1.1.4 Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ 

απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο 

επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 

  

1.1.5 Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζε ζρεηηθφ ή αληίζηνηρν κε ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 

επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή έλνξθε 

βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα ηνπο λνκηκνπνηεί γηα ηελ παξνρή ησλ 

δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ αληίθιεην πνπ 

ζα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα θαη πξνο ηνλ νπνίνλ ζα γίλνληαη φιεο νη 

θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ ππνςήθην ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ο αληίθιεηνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη 

δήισζε απνδνρήο ηεο εθπξνζψπεζεο θαη δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ φηη ηνπ 

αλαζέηεη ηελ εθπξνζψπεζε γηα ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. 

 

1.1.6 Οξηδφληηα ξήηξα (άξζξα 18 παξ. 2 θαη 4 θαη 130 παξ. 1 λ. 4412/2016): 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηεξνχλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ 

ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
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δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ λ. 4412/2016. Η 

ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα 

πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 

θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. Η αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 

ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 4, εδ. ζ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

 

 

1.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

1.2.1 Απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ φζνη:  

1) δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηζρχεη, 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, φζνη 

πξνζθέξνληεο έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 

2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ 

L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην 

λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή  απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη  ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
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ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 

ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 

166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο 

φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Η ππνρξέσζε 

απηή αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο,  

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

γγ) ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε 

ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2) έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. Αλ ν 

πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
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δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

Δπίζεο δελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα πεξίπησζε, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 

θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο 

πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν 

δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

3) Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(β) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

 (γ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 

ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε 

πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία.  

4) Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ 

απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε 

θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

5) Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1.2.1 ππφ (1) θαη (3) κπνξεί λα 

πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε 

επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο 
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ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο 

ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο 

απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα 

θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 

πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 

73 ηνπ λ. 4412/2016. 

6) Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ, 

απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

1.2.2 Απνθιείνληαη επίζεο, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα 

νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο 

κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα.   

 

1.2.3 Δπίζεο απνθιείνληαη νη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ζηελ 

παξάγξαθν 1.1, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β, νη ππνςήθηνη πνπ δελ ππνβάινπλ ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.3.1, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, νη ππνςήθηνη πνπ δελ 

ππνβάινπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1.3.3, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β ηεο 

παξνχζαο ινηπά δηθαηνινγεηηθά, νη ππνςήθηνη πνπ δελ ππνβάινπλ 

πξνζήθνπζα πξνζθνξά, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3.3, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο,  φπσο θαη νη ππνςήθηνη γηα ηνπο 

νπνίνπο ζπληξέρεη θάπνηνο ιφγνο απνθιεηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζε επί 

κέξνπο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θνηλήο πξνζθνξάο, νη παξαπάλσ 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηζρχνπλ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θνηλή 

πξνζθνξά, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ πεξί ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ 

ζηηο παξαγξάθνπο 1.1.1 θαη 1.1.2, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζεο. Δάλ 

ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ θαη γηα έλαλ κφλν ζπκκεηέρνληα ζε θνηλή 

πξνζθνξά, ε ππνβιεζείζα θνηλή πξνζθνξά απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ. 
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1.3 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1.3.1 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηνλ 

ππνθάθειν «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», ζπκπιεξσκέλν ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Παξαξηήκαηνο B ηεο παξνχζαο, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηε κε αξηζκ. 158/2016 απφθαζε ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ (Β΄ 3698/ 16-11-2016). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

1. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) παξέρεη 

πξναπφδεημε, αληηθαζηζηψληαο ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε (Πξβι. άξζξν 79 παξ. 

1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ./ 

Δηζαγσγή). Καηά ζπλέπεηα, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη ηπρφλ παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, 

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν καδί κε ηα ππφινηπα 

απνδεηθηηθά κέζα, κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη ε πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 

επηινγήο. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, λα δεηεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ππνγξάθεηαη 

απφ ην θπζηθφ/-ά πξφζσπν/-α, ηα νπνία είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ππνςεθίνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε 

απηφ, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ 

δηέπεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. (Πξβι. 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2017/6 & Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.). ε 

πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξα πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

έρνπλ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ ΣΔΤΓ, ππνγξάθνπλ ζην Μέξνο VI 

Σειηθέο δειψζεηο ηνπ ίδηνπ (θαη φρη δηαθνξεηηθνχ γηα θάζε 

ππνγξάθνληα) ΣΔΤΓ.  

3. Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη θαη λα ππνβάιεη έλα ΣΔΤΓ. Όηαλ ζπκκεηέρνπλ 

νηθνλνκηθνί θνξείο ππφ ηε κνξθή ηεο έλσζεο, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί 

θαη λα ππνβιεζεί γηα θάζε θνξέα – κέινο ηεο έλσζεο ρσξηζηφ ΣΔΤΓ, 

ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη. 

4. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) δελ απαηηείηαη 

λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ θαηά λφκν 

ππφρξεσλ πξνο ππνγξαθή ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηπρφλ 
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αλαθξηβήο ή ςεπδήο δήισζε επηθέξεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο 

ςεπδνχο ή αλαθξηβνχο δήισζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

5. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β έρεη δηακνξθσζεί θαηαξράο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πνπ έρεη επηιέμεη ηα θαηάιιεια πεδία απηνχ, κε βάζε ηνπο φξνπο 

(ιφγνπο απνθιεηζκνχ, θξηηήξηα επηινγήο θ.ιπ.) ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα. ηε ζπλέρεηα ην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) φπσο απηφ έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ 

ηνπο ππνςεθίνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη λα ππνβιεζεί 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ/ηνπο θαηά πεξίπησζε 

ππφρξεν/-νπο ζηνλ Φάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο». 

6. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ, νη ππνςήθηνη: 

a. κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ κφλν ηελ Δλφηεηα (a) ηνπ Μέξνπο 

IV, ρσξίο λα ππνρξενχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε 

άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο IV, 

b. δελ απαηηείηαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην Μέξνο V. 

 
 

1.3.2 Γπλεηηθή θαηά πεξίπησζε αληηθαηάζηαζε 

πηζηνπνηεηηθώλ 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα, ηεο εκεδαπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο, δελ εθδίδνληαη ηα 

απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο θαζψο θαη ηπρφλ 

παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο, ή άιια απνδεηθηηθά κέζα, κε ηα νπνία 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη ε 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ή ηα εθδηδφκελα δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, είλαη, κφλν ηφηε, θαη’ εμαίξεζε δπλαηφλ θαη 

πξέπεη απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ή δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο 

(θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο) εγθαηάζηαζεο θαη  πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα 

δεηεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε  ή δήισζε, απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ππεχζπλε 

δήισζε (Άξζξν 8 Ν. 1599/1986 ή ηζνδπλάκνπ εγγξάθνπ γηα αιινδαπά 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ, βεβαηνπκέλνπ, ζε 

θάζε πεξίπησζε, ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν. 
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1.3.3 Γηεπθξηλίζεηο επί δηθαηνινγεηηθώλ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαιέζεη εγγξάθσο ηνπο ππνςεθίνπο λα 
παξάζρνπλ ζπκπιεξσηηθέο δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ήδε λνκίκσο ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη λα απνθιείζεη ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ζα 
πξνβνχλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηηο απαξαίηεηεο 
δηεπθξηλίζεηο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
πξφζθιεζήο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηά ηελ ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ππνβνιή ειιεηπφλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
 

2. ΠΡΟΦΟΡΔ 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο 
ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο, ην λνκηθφ πιαίζην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
δηαθήξπμεο. 
 

2.1 ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

2.1.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε γιψζζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζπλνδεπφκελεο απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο ππεξηζρχεη ε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά αιινδαπψλ αξρψλ γίλνληαη δεθηά, εθφζνλ 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Γηα ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο 
Υάγεο ηεο 5.10.1961 πνπ θπξψζεθε κε ην λ.δ. 1497/1984 (Α’ 188). 

2.1.2 Οη πξνζθνξέο είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ θέξνπλ παξάηππεο 
δηνξζψζεηο (ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ.). Αλ ππάξρνπλ 
δηνξζψζεηο, πξνζζήθεο, θιπ., ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ έιεγρν ζα 
κνλνγξάςεη ηηο δηνξζψζεηο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ 
απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. 
 
2.1.3 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηνχλ εγγξάθσο ζπκπιεξσκαηηθέο 
δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απφ ην ΙΝ.ΔΜ.Τ. 
κέζσ ηεο θαο Σηηάθε Μαξηιέλαο (ηει., e-mail: mtitaki@esee.gr). Καλέλαο 
ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ή ζπκβνχινπ ή 
ζηειέρνπο δηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

πκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηε Γηαθήξπμε παξέρνληαη ην 
αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή 
κέρξη θαη ηηο 06/07/2020. Οη δηεπθξηλίζεηο πνπ δεηνχληαη, φπσο θαη νη 
απαληήζεηο πνπ ζα δίλνληαη ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, www.inemy.gr, ελψ ζα απνζηέιινληαη θαη γξαπηψο ζηνλ εξσηψληα. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε θαη ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, δηεπθξηλίζεηο, 

mailto:mtitaki@esee.gr




πλνπηηθφο  Γηαγσληζκφο  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν «Γηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο», ζην 
πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» (Κσδ. MIS 5000966) 

24 / 67 

ηξνπνπνηήζεηο ή απνθξνχζεηο φξσλ ηεο δηαθήξπμεο ή ησλ πξνζθνξψλ δελ 
γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  
 
2.1.4 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Ο Αλάδνρνο δελ 
δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ηέηνησλ πξνζθνξψλ.  

Οη πξνζθνξέο αθνξνχλ ζε νιφθιεξν ην έξγν.  
 

2.2 ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

2.2.1 Οη πξνζθνξέο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ιλζηηηνχην Δκπνξίνπ & 

Τπεξεζηψλ), ζηε δηεχζπλζε Πεηξάθε 8, 10563 Αζήλα, Γξακκαηεία, ηζφγεην, 

κέρξη ηελ  Παξαζθεπή 10/07/2020 θαη ώξα Διιάδνο 12:00. 

Απνδεθηέο είλαη νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θζάζεη έγθαηξα ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ππεξεζία κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεσο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ. Η εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην 

πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ Σκήκα Γξακκαηείαο θαη Γηεθπεξαίσζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Πξνζθνξά πνπ έρεη ππνβιεζεί κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε 

ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ηζρχεη κφλν εθφζνλ έρεη ιάβεη εγθαίξσο 

αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηά ηα αλσηέξσ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνζθέξσλ 

επζχλεηαη γηα ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ θαη ην ρξφλν πνπ ζα πεξηέιζεη ζην 

πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

2.2.2 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή, αιιά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε ππνβνιή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο 

εθείλσλ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

2.3 ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

2.3.1 Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 

δηαγσληζκφ γηα δέθα (10) κήλεο απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, ηεο πξνζεζκίαο ππνινγηδφκελεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 97 ηνπ λ. 4412/2016. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ησλ 10 κελψλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

2.3.2 Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθ' φζνλ δεηεζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο παξάηαζεο κέζα ζε νθηψ (8) εκέξεο. Μεηά ηε 

ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, 

εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε 





πλνπηηθφο  Γηαγσληζκφο  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν «Γηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο», ζην 
πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» (Κσδ. MIS 5000966) 

25 / 67 

ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 

πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε 

φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε 

φζνπο παξάηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 

2.3.3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή 

κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. 

2.3.4 Αλαθνίλσζε επηινγήο Αλαδφρνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, δεζκεχεη φκσο ηνλ πξνζθέξνληα κφλν εθφζνλ απηφο 

ην απνδερζεί. ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ επηιεγέληνο ε αλάζεζε γίλεηαη ζην 

δεχηεξν θαηά ζεηξά επηινγήο, ν νπνίνο εξσηάηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, θαη 

νχησ θαζεμήο. 

 

2.4 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 

2.4.1 Η πξνζθεξφκελε ηηκή αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ρσξίο λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, φπσο ππνδεηθλχεηαη ζην Κεθάιαην ΙΙ, Μέξνπο Β 

ηεο παξνχζαο («ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν αλαγξαθψλ, ππεξηζρχεη ε ηηκή πνπ έρεη αλαγξαθεί 

νινγξάθσο. 

Ο ΦΠΑ αλαγξάθεηαη επίζεο ρσξηζηά σο πνζνζηφ θαη σο πνζφ (αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο). ε πεξίπησζε πνπ αλαγξάθεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, απηφο 

δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. 

2.4.2 Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νχηε ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν 

αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ, θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ζε 

πεξίπησζε παξάηαζήο ηνπ, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ή λέσλ - παξφκνησλ ππεξεζηψλ, απνξξίπηνληαη. 

2.4.3 Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο ή ε ζπλνιηθή ηηκή απνξξίπηνληαη. ε θάζε πεξίπησζε 

πνπ έλα πνζφ πξνθχπηεη σο ζπλάξηεζε άιισλ (θαηφπηλ πξνζζέζεσο, άιιεο 

καζεκαηηθήο πξάμεσο, εθπηψζεσο, θιπ.) θαη ππνινγηζηεί εζθαικέλα ζε 

θάπνηα πξνζθνξά, ηφηε ιακβάλεηαη ππφςε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 

ζρεηηθή νξζή εθηέιεζε ηεο αληίζηνηρεο καζεκαηηθήο πξάμεο ή εθπηψζεσο, 

θιπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο είλαη πνιιέο ζε πιήζνο 

ή ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο, ηφηε ε πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί ζην 

ζχλνιφ ηεο. 

2.4.4 Σα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ακνηβέο ηνπ ζα είλαη εθθξαζκέλα ζε 

επξψ. Η θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ ηνπ ζα γίλεηαη ζε επξψ. 
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2.5 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

2.5.1 Ο θπξίσο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο 

αθφινπζνπο ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνπο επηκέξνπο θαθέινπο 

(«ππνθαθέινπο»): 

 Φάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» πνπ πεξηέρεη ηα ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ, ζε 

ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη έλα αληίγξαθν, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

παξάγξαθν 1.3.1, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 Φάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη έλα 

αληίγξαθν, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην 

Κεθάιαην ΙΙ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

θαη έλα αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα 

πεξηερφκελα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά  ζηελ 

Κεθάιαην ΙΙ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

ην ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ, ζα αλαγξάθεηαη ε ιέμε 

"ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ", θαη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηγξάθνπ ζε 

πεξίπησζε  αζπκθσλίαο. Όιεο νη ζειίδεο ηνπ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟΤ ζα πξέπεη λα 

είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα θαη λα 

έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε. 

Σν πεξηερφκελν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο (εθηφο ησλ ηερληθψλ 

θπιιαδίσλ) θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή (CD/DVD). ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηππψλνληαη εγγξάθσο θαη απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ειεθηξνληθή 

κνξθή, επηθξαηέζηεξε είλαη ε έληππε κνξθή. 
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2.5.2 Οη θπξίσο θάθεινη πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξνπλ ηελ επσλπκία, 
δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε (e-mail) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 

 
ηηο πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμηψλ ή ελψζεσλ ζα αλαγξάθνληαη νη επσλπκίεο 
φισλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηα ζηνηρεία (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφο 
ηειεθψλνπ, αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-mail) 
ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη 
δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ 
ίρλε. 
 
2.5.3 Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ζηελ 
νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε Δηαηξεία ή Έλσζε ή Κνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ 
πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά.  
 
2.5.4 Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 
θαθέινπ 
 
2.5.5 Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηά 
ηελ θαηάζεζή ηεο κέρξη ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ηελ απνζχξεη, ππφθεηηαη ζηηο θπξψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016.  
 
2.5.6 Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 

 

Προσφορά 
Διακήπυξη Νο: 1479/ 29.06.2020 

 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ «ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΜΙΑ 
ΗΜΔΡΙΓΑ», ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΜΗΥΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ» 
 
 

Αναθέτουσα Απχή:  

Ινστιτούτο Εμποπίου & Υπηπεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) 
Πετπάκη 8, 10563 Αθήνα 
 

Ημεπομηνία Διαγωνισμού: Παξαζθεπή 10/07/2020 θαη ώξα 12:00. 
 

«Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηο 

πρωηόκολλο » 
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2.6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

2.6.1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ" 

Ο Φάθεινο "ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ" πεξηιακβάλεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 1.3.1, Κεθάιαην Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
(«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο»). 
 

2.6.2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" 

Ο θάθεινο "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην ΙΙ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. 
 

2.6.3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" 

Ο θάθεινο "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην ΙΙ, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. 
 
 

3.  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

3.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 
Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ηξηκειή 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 
 
χκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ λ. 4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ θπξίσο 
θαθέισλ, θαη ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 
θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, 
παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπο. Σν αξκφδην φξγαλν, ζε επφκελε/-εο θιεηζηή/-έο 
ζπλεδξίαζε/-ηάζεηο, ηελ ίδηα/-εο ή ζε δηαθνξεηηθή/-έο κέξα/-έο, πξνβαίλεη ζηελ 
θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, ζε 
πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ζε ζπγθεθξηκέλν 
αλάδνρν. 
 
Σν σο άλσ πξαθηηθφ επηθπξψλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(απφθαζε θαηαθχξσζεο). 
 
Όζνη ππέβαιαλ γξαπηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 
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3.2 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα, πξνζθνξά, κε 
απφθαζε ηνπ  αξκνδίνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο, κεηά απφ ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο. 
 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά πνπ: 

1. είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή 
ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο,  

2. απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε 
πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε 
αληηπξνζθνξά, 

3. απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα 
επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 

4. αθνξά ζε κέξνο κφλνλ ηνπ έξγνπ, θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ 
δεηνπκέλσλ ππεξεζηψλ, 

5. δελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα 
ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, 

6. δελ πεξηιακβάλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, 
7. δελ πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηε πξνζθεξφκελε ηηκή, ή/θαη εκθαλίδεη 

ηηκέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 
8. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, 
9. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 88 ηνπ λ. 4412/2016, θαη ηεξεζεί ε αλάινγε 
δηαδηθαζία,  

10. νξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κεγαιχηεξν ηνπ 
πξνβιεπνκέλνπ ζηελ παξνχζα, 

11. ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ δέθα (10) κελώλ απφ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 

12. παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο ΔΓ νπζηψδεηο 
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

13. δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο 
παξνχζαο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. 

 

4. ΔΝΣΑΔΙ  

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 ελψπησλ ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο Γηαθήξπμεο, ε έλζηαζε 
ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) κέξεο απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο 
έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο 
εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ. Σν 
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παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Δπηζηξέθεηαη δε, αλ ε έλζηαζε γίλεη 
δεθηή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη επί ηεο έλζηαζεο βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ 
Πξαθηηθνχ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμέηαζεο ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο 
δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

 

5. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ - ΜΑΣΑΙΧΗ 

5.1 Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζηε βάζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ λ. 
4412/2016.  
 
5.2 Σα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα θνηλνπνηνχληαη εγγξάθσο ζε φινπο 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  

5.3  Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απνθιεηζηηθή θξίζε 
ηεο θαη αδεκίσο γηα απηήλ λα καηαηψζεη ή λα επαλαιάβεη ην δηαγσληζκφ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
106 ηνπ λ. 4412/2016.  

5.4 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ ηεο παξνχζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή 
ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

5.5 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ 
ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Η 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ 
αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 
επηπιένλ εκέξεο.  

5.6  Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα 
ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016 είλαη 
ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ 
επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

5.7 Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη 
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 
ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
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επηινγήο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016, ε 
θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ρσξίο λα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο, 
ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

5.8 Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε 
ηε  ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ ΔΓ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηε 
Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΙΝ.ΔΜ.Τ. γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο.  

5.9 Η αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί 
κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα κε ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθφ 
ηαρπδξνκείν. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127 λ. 
4412/2017. 

5.10 Σέινο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. ηε ζπλέρεηα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν θαη ηνλ πξνζθαιεί λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο, 
πξνζθνκίδνληαο α) εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο β) ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ ππνγξάθνληνο ηε ζχκβαζε 
θαζψο θαη γ) επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Γ’ ηεο παξνχζαο (εθφζνλ πθίζηαηαη αιιαγή). Η ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, παξφηη θιήζεθε εγγξάθσο, δελ παξνπζηαζηεί 
λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε κέζα ζηελ ηαρζείζα εκεξνκελία, ή πξνζέιζεη 
αιιά δελ θαηαζέζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, κπνξεί λα θεξπρζεί 
έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΑΑ ρσξίο 
άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί 
ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη 
αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. Ο έθπησηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία πνπ πξνμέλεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εμαηηίαο 
ηεο αξλήζεσο ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 
πεξίπησζε β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 106 λ. 4412/2016. 

Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  
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6. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ νπνίν ηειηθψο 
λνκίκσο θαη εγθχξσο θαηεθπξψζε ην έξγν, ππνγξάθεηαη ζχκβαζε, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ ζχκβαζεο απφ ηνπο 
ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ φπσο έγηλε 
απνδεθηή θαηά ηελ θαηαθχξσζε. Γελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο 
πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. ε πεξίπησζε δε, ηξνπνπνίεζεο ηεο 
ζχκβαζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ φπσο 
πξνδηαγξάθεθε.  

Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν 
ζηεξίδεηαη, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ 
ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε ζχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη/ αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ 
εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα δηαθήξπμε, ε 
απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

 

7.1 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ  

7.1.1 Οη πιεξσκέο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηνχληαη κε 
απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ 
παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ ηεο ζχκβαζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε θαιή εθηέιεζε θάζε 
ελέξγεηαο θαη νη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Η 
ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί κεηά ηελ παξαιαβή ηεο ελέξγεηαο.  

7.1.2 ηελ πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαθφςεη ηε ζχκβαζε ή γηα 
νπνηνλδήπνηε ιφγν δηαθνπεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 
Αλαδφρνπ, ν Αλάδνρνο ακείβεηαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείρε κέρξη ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο πεξί δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ παξαιεθζνχλ 
νξηζηηθά απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηα κέρξη ηφηε παξαδνηέα ηνπ.  

7.1.3 Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα 
παξαζηαηηθά/ δηθαηνινγεηηθά. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε 
αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ 
Οξγαληζκψλ, ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηνπο 
ηζρχνληεο θάζε θνξά λφκνπο θαη εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα 
γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ 
παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά 
θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη 
ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 
θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

7.1.4 ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο 
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πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο 
θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη 
αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηεο 
ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή.  

Δίλαη δπλαηφλ, γηα ιφγνπο επρέξεηαο, λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ν νξηζκφο ελφο 
κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ (“project leader”). Ο 
εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ 
θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο 
εθάζηνπ ζην πινπνηεζέλ ηκήκα ηνπ έξγνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ππέρεη 
θακία επζχλε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαηαβνιή ζηα κέιε ηεο ελψζεσο/ 
θνηλνπξαμίαο θαη, δελ εκπιέθεηαη ελ γέλεη, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζε 
δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
ελψζεσο/ θνηλνπξαμίαο.   

 

7.2 ΚΤΡΧΔΙ/ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ/ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ 

7.2.1 Η παξάδνζε θαη ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηνπ, φπσο απηφ ζα εμεηδηθεπηεί ζηε ζχκβαζε. 
 
7.2.2. Γηα ηα ζέκαηα ησλ θπξψζεσλ (θήξπμε εθπηψηνπ ηνπ αλαδφρνπ), ησλ 
δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ εθαξκφδνληαη ηα 
αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 203, 205 θαη 218 λ. 4412/2016. 

7. 3. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 

7.3.1 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαιακβάλεη κε ηε 
ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηεο δηαθήξπμεο, ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη 
λα απνδεκηψζεη θαηά λφκν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

7.3.2 Ο Αλάδνρνο νξίδεη Δθπξφζσπν ηνπ θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ 
πιεξεμνχζην λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ γηα φια 
ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζχκβαζε. Δπί πιένλ πξέπεη λα νξηζζεί θαη 
Αλαπιεξσηήο ηνπ Δθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή 
πξνζψπνπ ή δηεχζπλζεο ηνπ Δθπξνζψπνπ ή/ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή ηνπ 
αλαθέξεηαη γξαπηά ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κεηά απφ ηε γξαπηή 
έγθξηζε απηήο. 

Ο Δθπξφζσπνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, 
κεηαμχ άιισλ, εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε φια ηα ζέκαηα 
πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε 
δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε χκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη 
φπνπ θιεζνχλ ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 
έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.3.3 Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη 
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 
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έξγνπ. 

7.3.4 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ 
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Η 
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.  

7.3.5 Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά 
ηνπ, επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ζπλεξγαηψλ, 
πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, 
ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, ππφζρεηαη δε 
θαη βεβαηψλεη φηη ζα επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο 
κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ησλ 
εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ πξνζψπσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη, άκεζα, λα πξνβεί ζε 
αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ.  

Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο 
ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν αληηζηνίρσλ 
πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή εγγξάθσο, ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε.  

ε πεξίπησζε πνπ κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ απνρσξήζνπλ 
απφ απηήλ ή ιχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο καδί ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
λα εμαζθαιίζεη φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ηελ απνρψξεζή ηνπο, ζα 
παξέρνπλ θαλνληθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη αθεηέξνπ λα αληηθαηαζηήζεη άκεζα 
ηνπο απνρσξήζαληεο ζπλεξγάηεο.  

7.3.6 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα 
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα 
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.3.7 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, 
ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα 
ζπλάςεη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καη’ εμαίξεζε είλαη επηηξεπηή ε εθρψξεζε 
ηεο είζπξαμεο ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζε αλαγλσξηζκέλν πηζησηηθφ 
ίδξπκα ηεο επηινγήο ηνπ, εθφζνλ ηεξεζεί ε ζρεηηθή λφκηκε δηαδηθαζία. 

7.3.8 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ 
ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ 
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη 
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

7.3.9 Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε 
απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 
απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απαζρνιεί ν Αλάδνρνο ή νη ππεξγνιάβνη 
απηνχ, ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.  
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7.3.10 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ 
απνηεινχλ ηελ έλσζε/ θνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ 
ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 
απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο 
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ 
ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο 
κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ 
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη έλσζε/ θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα κέιε ηεο έλσζεο/ 
θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο 
βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε 
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο. 

7.3.11 Δάλ ν Αλάδνρνο πνπ επηιεγεί έρεη ηελ έδξα ηνπ εθηφο Αζελψλ, 
ππνρξενχηαη λα ζπζηήζεη ζηελ Αζήλα θαηάιιεια ζηειερσκέλν θαη 
εμνπιηζκέλν γξαθείν ην νπνίν θαη ζα ιεηηνπξγεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  
 

7.4 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

7.4.1 Δπηηξέπεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ ην έρεη ήδε αλαθέξεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
πξνζθέξεη θαη πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ππεξγνιαβηθά ζε 
ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
αλαιπηηθά ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα αλαζέζεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο.  

7.4.2 Αληηθαηάζηαζε ππεξγνιάβνπ/σλ πνπ ν Αλάδνρνο έρεη ζπκπεξηιάβεη 
ζηελ πξνζθνξά ηνπ, δελ επηηξέπεηαη. Καη’ εμαίξεζε κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή 
ζε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή αλππεξβιήηνπ θσιχκαηνο, πνπ θαζηζηνχλ 
επηβεβιεκέλε ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, εθφζνλ ν 
Αλάδνρνο πξνβεί ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη άκεζε αληηθαηάζηαζε ηνπ/ ηνπο κε λέν ππεξγνιάβν κε 
πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ απειζφληνο, θαη εθφζνλ δηαηππσζεί ζρεηηθά ε 
ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

7.4.3 ε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, 
θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 
 

7.5 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

7.5.1 Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ, ησλ δεδνκέλσλ θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε 
κε ην ππφ εθηέιεζε έξγν, είλαη θαη ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη γεληθψο 
θαιχπηνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο ερεκχζεηαο θαη γηα ηα δχν κέξε. 

7.5.2 Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο χκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή 
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ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη 
εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.   

7.5.3  Ο Αλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά 
κε ην έξγν ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε 
λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

7.5.4 Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαιχπηνπλ 
ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν, φπσο θαη φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ θαη, ελ γέλεη, 
πάζεο θχζεσο πξνζηηζέληεο ή βνεζνχο εθπιεξψζεψο ηνπ θαηά ηελ 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

7.5.5 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη φια ηα 
εμνπζηνδνηεκέλα απ’ απηήλ πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε 
θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ, 
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ' απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία 
ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή 
κεζφδνπο πινπνίεζεο  ηνπ έξγνπ ή ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

7.6  ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ 
7.6.1 Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν, ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ (π.ρ. εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, αξρεία 
πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, θιπ), απνηειεί πεξηνπζηαθφ 
ζηνηρείν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα ην 
επαλαρξεζηκνπνηήζεη ειεχζεξα. Όιν ην πιηθφ πνπ παξάγεηαη παξαδίδεηαη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ 
έξγνπ, ζχκθσλα κε ην ζπκβαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα ηνπ, αιιά θαη θαηά ηελ 
θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμεο ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

7.6.2 Σα ζρεηηθά πλεπκαηηθά θαη ζπγγεληθά δηθαηψκαηα ξεηψο εθρσξνχληαη 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηεο ακνηβήο πέξαλ ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζηε ζρεηηθή ζχκβαζε.  

7.6.3 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε 
κειινληηθψλ βειηηψζεσλ ησλ παξαδνηέσλ, παξέρνληαο θάζε ζηνηρείν θαη 
πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί γηα απηά. 

7.6.4 ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 
ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ ή ησλ δεκηνπξγεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
απφ ην Αλάδνρν γηα ηελ παξαγσγή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη 
εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, έλαληη ηνπ ηξίηνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία 
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ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, 
αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή 
ή απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ 
αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.  
 

7.7 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
Η παξνχζα δηαθήξπμε θαη ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ ξεηά ζπκθσλείηαη φηη δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ θαη 
θνηλνηηθφ δίθαην. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε 
θηιηθή επίιπζε θάζε δηαθνξάο/ δηέλεμεο πάλσ ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε 
εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ εκθάληζε ηεο, ηα κέξε ππφθεηληαη 
απνθιεηζηηθψο γηα ηελ επίιπζή ηεο ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ πνπ 
εδξεχνπλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
 
 

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

8.1 Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ησλ 
ππνβαιινκέλσλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ Αλάδνρν.  

8.2 Σν έξγν ηνπ Αλαδφρνπ παξαθνινπζείηαη, θαζνδεγείηαη θαη εγθξίλεηαη θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή επί ηε βάζεη 
ησλ ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο 
ηνπ έξγνπ θαη ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ έξγνπ. 

8.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπηηξνπή 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο θαη λα δηεπθνιχλεη ζην έξγν ηνπο ην 
πξνζσπηθφ θαη  ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ  Έξγνπ. 

8.4 Η Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ  θαη 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ επί ηε βάζεη ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ – 
αλαθνξψλ θαη παξαδνηέσλ ηνπ, ζπληάζζνληαο ζρεηηθά πξσηφθνιια 
πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.  

8.5 Αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ην γεληθφ πιαίζην ειέγρνπ θαη ζπλεξγαζίαο, 
ην νπνίν ζα εμεηδηθεπηεί ζηε ζχκβαζε έρεη σο αθνινχζσο :  

 Σα παξαδνηέα πνπ ζα εηνηκαζζνχλ σο κέξνο ηνπ Έξγνπ ζα 
ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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 ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζέζεη πξνζεζκία επαλππνβνιήο 
νπνηνπδήπνηε Παξαδνηένπ, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη παξάηαζε ππνβνιήο 
ησλ επφκελσλ Παξαδνηέσλ (εάλ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 
εκεξνκεληψλ παξάδνζεο), παξά κφλνλ θαηφπηλ ξεηήο πξνο ηνχην 
έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζπζηεκαηηθή θαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ. 

 Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Αλαδφρνπ θάζε 
πιεξνθνξία πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ. Η απνδνρή ησλ Παξαδνηέσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 
γίλεηαη εγγξάθσο εληφο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 
παξαιαβή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη 
παξαηεξήζεηο, απηέο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ 
Αλάδνρν ν νπνίνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη λα 
επαλππνβάιεη ην Παξαδνηέν κε ζπκπιεξσκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο 
ειιείςεηο ηνπ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 
άξζξνπ 208 λ. 4412/2016.  

8.6 Αλαιπηηθά ν ηξφπνο εθηέιεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ 
έξγνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, θαη ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαδνηέα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, 
Μέξνπο Α ηεο παξνχζαο.  

ηελ φιε δηαρείξηζε εκπιέθεηαη θαη ε Οκάδα Έξγνπ (ΟΔ) ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, ε νπνία νξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ζέκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 

1. ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ππνβάιινπλ ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν 
ηα παξαθάησ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ζε 1 πξσηφηππν θαη 1 αληίγξαθν: 

1. πκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν ην “Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο” (εθεμήο ΣΔΤΓ), φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ ππφ  

1.3.1 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Σν ΣΔΤΓ (Παξάξηεκα Β) ζα πξέπεη 

λα θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ.  
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2. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ 

ππνςεθίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζπκθψλσο πεξ. (γγ) ηνπ εδ. (β) ηνπ 

άξζξνπ 93 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ αθελφο ε 

ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη αθεηέξνπ νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπ, νη νπνίνη θαη ηνλ δεζκεχνπλ κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο. 

3. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν ηνπο ζπκθψλσο πεξ. 

(δδ) ηνπ εδ. (β) ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά,  
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πεξηπηψζεσλ 1 έσο 3, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε. 

Σν πξνζήθνλ πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 
ησλ ππνςεθίσλ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ σο αθνινχζσο.  
 

2. ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα 
βαζίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ φπσο απηή αλαπηχρζεθε 
ζηελ παξάγξαθν 2, Μέξνπο Α ηεο παξνχζαο.  

Ο Φάθεινο “ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”, κπνξεί λα δηαηξείηαη ζηηο παξαθάησ 
ελφηεηεο, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηελ ζπλέρεηα. 

ΟΜΑΓΑ Α : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ θαη ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ 

Αλαθνξηθά κε ηελ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά ηα αθφινπζα :  

 Πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο 
θαη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ρξήζε αλαγλσξηζκέλσλ κεζνδνινγηψλ 
θαη πξνηχπσλ γηα ηε δηαηχπσζε ηεο πξνηεηλφκελεο πξνζέγγηζεο, 
ρξνλνδηάγξακκα, παξερφκελεο ππεξεζίεο, νξγάλσζε ηνπ έξγνπ, 
ξεαιηζηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο. 

 Τπεξεζίεο δηαρείξηζεο θαη ππνζηήξημεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε 
ζρέζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ 
δηαζθάιηζε ησλ φξσλ πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ  

Ο ππνςήθηνο νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ Σερληθή ηνπ πξνζθνξά 
δείγκα δεκηνπξγηθνύ (καθέηεο) γηα πξόζθιεζε θαη πξόγξακκα. 

Ο ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν 
ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ θαη απαληά ζηηο 
επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα 
αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 





πλνπηηθφο  Γηαγσληζκφο  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν «Γηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο», ζην 
πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» (Κσδ. MIS 5000966) 

40 / 67 

κείσζε ηεο δηαζπνξάο ηνπ  
 
ΟΜΑΓΑ Β: ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Αλαθνξηθά κε ηελ νκάδα έξγνπ ελδεηθηηθά πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ηειερψλ 
πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην έξγν θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ 
πξνηεηλφκελε νκάδα. 

2. πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα  πνπ αθνινπζεί, θαη ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη 
αλαιπηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο 
Οκάδαο Έξγνπ. ηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθέο πνηα είλαη ε 
νκάδα ζηειερψλ πνπ ζα απαζρνιεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ επί κέξνπο 
παξαδνηέσλ, αληηθεηκέλσλ ή παθέησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  
 

ΠΙΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ  

 
Δηαηξεία : 
 

ηέιερνο 
Θέζε ζηελ 

Οκάδα 
Δπίπεδν  
εκπεηξίαο 

Καζήθνληα 
Αλζξσπνκήλεο 

απαζρφιεζεο ζην 
έξγν 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
φπνπ: 

 ηε ζηήιε "ηέιερνο" ζπκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαζελφο 
πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

 ηε ζηήιε "Θέζε ζηελ Οκάδα " ζπκπιεξψλεηαη ν ξφινο ηνπ ζηειέρνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Οκάδαο. 

 ηε ζηήιε “Δπίπεδν εκπεηξίαο” ζπκπιεξψλεηαη ην επίπεδν εκπεηξίαο 
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζηειέρνπο   

 ηε ζηήιε “Καζήθνληα” αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα 
αλαιάβεη θάζε ζηέιερνο ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηεο νκάδαο ζπκβνχισλ 
θαη΄ αληηζηνηρία κε ηελ πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Κάζε ππνςήθηνο ζα πξέπεη επηπιένλ λα: 

 νξίζεη ηνλ Τπεχζπλν πνπ ζα εγεζεί ηεο Οκάδαο Έξγνπ,  

 πξνζθνκίζεη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπ ππεπζχλνπ θαη ησλ 
ζηειερψλ πνπ ζα πιαηζηψζνπλ ηελ Οκάδα Έξγνπ, 

 πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα 
ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ 
ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα 
αμηνιφγεζεο. 
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Δάλ ν ππεχζπλνο ή ηα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ 
ππνςεθίνπ πνπ ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη κε ηα ζηειέρε απηά ππάξρεη ζπκθσλία 
ζπλεξγαζίαο γηα ην έξγν ηεο παξνχζαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ απηνχ, 
θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε θαζελφο εθ ησλ ζηειερψλ φηη ζα ζπλεξγαζηνχλ 
κε ηνλ ππνςήθην θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, εθφζνλ απηφο αλαθεξπρζεί 
Αλάδνρνο. Αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ή ηνπ 
ππεπζχλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Οκάδα Έξγνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη 
ηνπιάρηζηνλ απφ 4 (ηέζζεξα) άηνκα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Τπεχζπλνπ 
Οκάδαο Έξγνπ.  
 

3. ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

3.1 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεη ηελ Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη αλαιπηηθή θνζηνιφγεζή ηεο 
(βιέπε Παξάξηεκα Α), κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

3.2 Όιεο νη ηηκέο ζα είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ θαη ζα αλαγξάθνληαη 
αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. Ο ΦΠΑ ζα αλαγξάθεηαη (αξηζκεηηθά θαη 
νινγξάθσο) ρσξηζηά σο πνζνζηφ θαη σο πνζφ. 

3.3 Ωο ζπκβαηηθφ ηίκεκα ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα 
πξνζθέξεη, νξίδεηαη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ, 
ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε ην πνζφ ηνπ 
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ.  

3.4 Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ηεθκεξηψζεη ηελ 
Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά, βαζηδφκελνο ζηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο ηνπ 
Πξνζθνξάο.  

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα ζεσξήζεη φηη 
ν παξαπάλσ πίλαθαο δελ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο 
δηαθήξπμεο, θαη φηη ε πξνζθνξά είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, θαη 
λα ηελ απνξξίςεη ζην ζχλνιφ ηεο. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο πξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ εχινγνπ ή κε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ 
απηά.  

Δθ λένπ επηζεκαίλεηαη φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί ζηελ παξάγξαθν 2.4.4, 
Κεθάιαην Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, φηη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο δελ 
πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ή ε ζπλνιηθή ηηκή 
απνξξίπηνληαη. ε θάζε πεξίπησζε πνπ έλα πνζφ πξνθχπηεη σο ζπλάξηεζε 
άιισλ (θαηφπηλ πξνζζέζεσο, άιιεο καζεκαηηθήο πξάμεσο, εθπηψζεσο, 
θιπ.) θαη ππνινγηζηεί εζθαικέλα ζε θάπνηα πξνζθνξά, ηφηε ιακβάλεηαη 
ππφςε ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ ζρεηηθή νξζή εθηέιεζε ηεο 
αληίζηνηρεο καζεκαηηθήο πξάμεο ή εθπηψζεσο, θιπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ 
νη ινγηζηηθέο δηαθνξέο είλαη πνιιέο ζε πιήζνο ή ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη 
ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο πξνζθνξάο, ηφηε ε 
πξνζθνξά κπνξεί λα απνξξηθζεί ζην ζχλνιφ ηεο. 
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3.5 Δάλ νη ηηκέο ελφο ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 88 ηνπ λ. 4412/2016, ε Δπηηξνπή 
κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα ηηο αηηηνινγήζεη θαη αλ απηφο 
δελ πξνζθέξεη επαξθή αηηηνιφγεζε ζα απνθιεηζηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

3.6 Οη παξαπάλσ ηηκέο δελ αλαπξνζαξκφδνληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαζ’ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, αθφκε θαη ζε ελδερφκελε αλάζεζε λέσλ ή 
ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, δνζέληνο φηη ν Αλάδνρνο ζεσξεί ηνλ θίλδπλν 
απξφνπηνπ κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ σο ελδερφκελν θαη ηνλ 
απνδέρεηαη. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην Κεθάιαην Ι, 
Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο. Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ αλαιχεηαη, 
πεξαηηέξσ, σο αθνινχζσο. 
 

1. ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 
1.3.1, Κεθαιαίνπ Ι, Μέξνπο Β ηεο παξνχζαο, δηεμάγεηαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ 
Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ Παξαξηήκαηνο Β, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε κε ζπλδξνκή ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη ε 
πιήξσζε φισλ ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
2.1 Η αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηε βαζκνιφγεζε επί 
κέξνπο νκάδσλ θξηηεξίσλ. Η νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε 
ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή βαξύηεηαο 80%.  
 
2.2 Η αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε 
πξνζθνξάο. 
 
2.3 Σα Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ πεξηιακβάλνπλ 
ηηο αθφινπζεο δχν Οκάδεο, κε ηνπο αθφινπζνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο 
βαξχηεηαο: 
 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

A ΟΜΑΓΑ Α: 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΔΓΓΙΗ θαη ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ 

ζ1  (80% )                                
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Α 1 Καηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 
έξγνπ, ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο 
 

30% 

A 2 Πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε θαη κεζνδνινγία γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο εκεξίδαο / Γείγκα δεκηνπξγηθνχ γηα ηελ 
πξφζθιεζε θαη  ην πξφγξακκα  

50 % 

 
Β 

ΟΜΑΓΑ Β: 
ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

 
ζ2  (20% )                                

B 1 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ (ρήκα Γηνίθεζεο.   
Γνκή, χλζεζε θαη Οξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ. 
Λεηηνπξγηθφηεηα  ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζε 
φξνπο πνηφηεηαο παξαδνηέσλ θαη ξεαιηζηηθφηεηαο 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, (νξγαλφγξακκα, ιεηηνπξγία, ηξφπνο 
ζπλεξγαζίαο, ξνή εξγαζηψλ, εμεηδίθεπζε ξφισλ) 

 
20% 

 

2.4 Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 
βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η 
βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο.  

 

3.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

3.1 Σν θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
έρεη ζπληειεζηή βαξύηεηαο 20%.  

3.2 Η αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ» θάζε 
πξνζθνξάο.  

 

4.  ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Καηά ηελ Σειηθή Αμηνιφγεζε, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 
πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε, 
ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ κέρξη δχν (2) δεθαδηθψλ ςεθίσλ, κε βάζε ηνλ 
παξαθάησ ηχπν: 
 

Λi = [0,8 * (Βi / Βmax) + 0,2 * (Kmin/Ki)]*100 
φπνπ: 
 
Βmax : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  

 
Βi   : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i 

 
Kmin  : ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε 
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ηηκή 
Κi    : ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

 
 
Ωο πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε 
πνπ ζπγθέληξσζε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία, δειαδή ην 
κεγαιχηεξν Λ. 

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, πξνθξίλεηαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ 
ηερληθήο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο θαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, 
ν Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη κε θιήξσζε. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα 
αλσηέξσ θξηηήξηα. 

Ρεηά εθ λένπ επηζεκαίλεηαη φηη αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε 
γίλνληαη δεθηέο ζε θακία θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε θακία πεξίπησζε. ε 
πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απηέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 
 

                                            Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.       

                                                  

 

                                              

                                                                                         Γεψξγηνο Καξαλίθαο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

Κόζηνο ρσξίο ΦΠΑ  

(αξηζκεηηθά) 

(νινγξάθσο) 

Κόζηνο ΦΠΑ (αξηζκεηηθά) /            
(νινγξάθσο) 

πλνιηθό θόζηνο (αξηζκεηηθά) / 
(νινγξάθσο) 

              Γηνξγάλσζε εκεξίδαο        
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β –ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) ΑΡΘΡΟΤ 79 ΠΑΡ. 4 Ν. 
4412/2016 (Α 147) 
 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα

i
  θαη 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή 

ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

-  Ολνκαζία: Ιλζηηηνύην Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηώλ ηεο Διιεληθήο πλνκνζπνλδίαο 

Δκπνξίνπ & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΙΝ.ΔΜ.Τ./Δ..Δ.Δ.) 

- Κσδηθόο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : 100018380 

- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Κσδηθόο: Πεηξάθε 8, Αζήλα, Σ.Κ. 105 63 

- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: θα. Σηηάθε Μαξηιέλα  

  - Σειέθσλν: 210 32 59 174  

- Ηι. ηαρπδξνκείν: mtitaki@esee.gr 

- Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) : www.inemy.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: «Γεκηνπξγία κηαο εκεξίδαο», ηνπ 

Έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνύ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

πξνζηαζίαο» (θσδηθόο ΟΠ: 5000966) 

- CPV: 79952000-2 

- Κσδηθόο ζην ΚΗΜΓΗ: [……] 

- Η ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ.  

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρώξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθό αξηζκό 

ηαπηνπνίεζεο, εθόζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε 

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο 

απαζρόιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθόζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξών εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδύλακν 

πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππόινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, 

όπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ 

παξόληνο κέξνπο, ζπκπιεξώζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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αξηζκό εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη 

όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θόξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο 

από θνηλνύ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε 

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ 

πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπώλπκν 

ζπλνδεπόκελν από ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηόπν γέλλεζεο εθόζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγώλ ππό ηελ ηδηόηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δώζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζώπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπό …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ 

ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλόηεηεο άιισλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρόλ) θξηηήξηα θαη θαλόλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθωλα κε ην κέξνο 

ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν η αναιέτουςα αρχθ θ ο αναιέτων φορέασ ζητοφν ρητϊσ αυτέσ τισ πληροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογθ του άριρου 131 παρ. 5 θ εφόςον ο προςφέρων / υποψθφιοσ οικονομικόσ 

φορέασ  προτίιεται να αναιέςει ςε τρίτουσ υπό μορφθ υπεργολαβίασ τμθμα τησ 

ςφμβαςησ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικθσ αξίασ τησ ςφμβαςησ 

ςφμφωνα με το άριρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλέπονται 

ςτην παροφςα ενότητα, παρακαλείςιε να παράςχετε τισ πληροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μέρουσ και ςφμφωνα με το μέροσ ΙΙΙ για 

κάιε υπεργολάβο (θ κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
viii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθόινπζνη ιόγνη απνθιεηζκνύ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ, 

δηεπζπληηθνύ ή επνπηηθνύ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζώπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηό γηα έλαλ από 

ηνπο ιόγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ από πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνύ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απόθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο 

ιόγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιόγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ 

[……] θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
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επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο  

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ όρη αλαθέξεηε:  

α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξόθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό; 

γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απόθαζεο; 

- Η ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απόθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, 

εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλόκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό 

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνύλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ 

απνθιεηζκνύ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηώρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 

ζπκβηβαζκνύ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα 

δύλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, 

ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα  ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη:  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνύληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxix
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xxx

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xxxi

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, 

ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ 

ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] 

ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    





πλνπηηθφο  Γηαγσληζκφο  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δκπνξίνπ & Τπεξεζηψλ γηα ην έξγν «Γηνξγάλσζε κηαο εκεξίδαο», ζην 
πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκνχ ηνπ ΙΝΔΜΤ/ΔΔΔ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θνηλσληθήο έληαμεο θαη πξνζηαζίαο» (Κσδ. MIS 5000966) 

60 / 67 

        
 
Οδηγίερ Σςμπλήπωζηρ ΤΔΥΓ: 
 
                                                 
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρώ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρώ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ και/θ το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  
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ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 

Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxii Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από 

οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

Παράρτθμα αυτό. 

xxx Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxi Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 
(ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ, ΒΔΒΑΙΧΔΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΑ)  

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 5, Κεθαιαίνπ ΙΙ, Μέξνπο Β ηεο 
παξνχζαο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 
θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη 
σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, θαζψο 
θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαη πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

 

Α. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα: ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν αληίγξαθν Καηαζηαηηθνχ θαη ησλ 
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαη έγγξαθν ηεο αξκφδηαο επνπηεχνπζαο 
Αξρήο πνπ λα απνδεηθλχεη ηε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ γίλεη ζην Καηαζηαηηθφ ηνπ. ε πεξίπησζε ΑΔ 
θαη ΔΠΔ επηπιένλ ηα αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε 
ΑΔ, πξνζθνκίδεηαη επηθπξσκέλν Πξαθηηθφ Γ θαη ην αληίζηνηρν ΦΔΚ 
δεκνζίεπζεο απηνχ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ φια ηα κέιε ηνπ Γ θαη θάζε 
άιιν φξγαλν εθπξνζψπεζεο ηεο ΑΔ. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη 
θπζηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο απφ ηελ 
αξκφδηα δηνηθεηηθή Αξρή. ε πεξίπησζε ζχκπξαμεο, πξνζθνκίδνληαη ηα 
αληίζηνηρα σο άλσ έγγξαθα γηα θάζε κέινο ηεο ζχκπξαμεο. 

 

Δπηπιένλ, θαη θαηά πεξίπησζε:  

 

Β.1. Οι Έλληνερ Πολίηερ: 

α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
Πξνζθέξσλ δελ  έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη 
δηαγσγήο, γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 
4412/2016. Δπίζεο, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη 
εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

β) Γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 3 (α) ηνπ άξζξνπ 1.2.1, πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδίδεηαη  απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή. Δάλ δελ εθδίδεηαη 
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ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην  έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πεξίπησζε (α) ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη 
ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα 
απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ 
πεξίπησζε. Σν Πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) 
κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζήο ηνπ (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
Πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά 
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπ ππνςήθηνπ Πξνζθέξνληα ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ 
θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζεί λα 
παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο.  

(ζη)  Γηα ηηο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 3 (β) θαη 3 (γ) ηνπ άξζξνπ 1.2.1, 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή ζπκβνιαηνγξάθνπ φηη δελ 
ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη αλαιπηηθά νξηδφκελνη ζηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο 3(β) θαη 3(γ) ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

Β.2. Οι Αλλοδαποί Πολίηερ: 

α) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, κεηαθξαζκέλν απφ πξνμεληθή αξρή ή 
δηθεγφξν πνπ έρεη ην δηθαίσκα κεηάθξαζεο, ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 
αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Πξνζθέξσλ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε 
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 
ζην Άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Δπίζεο δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 
αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, 
ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. Σν 
απφζπαζκα απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 
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β) Γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 3 (α) ηνπ άξζξνπ 1.2.1, πηζηνπνηεηηθφ 
πνπ εθδίδεηαη  απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή. Δάλ δελ εθδίδεηαη 
ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην  έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξίπησζε (α) ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ 
ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ 
θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ 
εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή 
φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε. Σν Πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί 
ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, 
ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 
ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ 
επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

δ) Γηα ηηο θαηαζηάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 3 (β) θαη 3 (γ) ηνπ άξζξνπ 1.2.1, 
έλνξθε βεβαίσζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ή ζπκβνιαηνγξάθνπ φηη 
δελ ζπληξέρνπλ γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα νη αλαιπηηθά νξηδφκελνη ζηηο 
πεξηπηψζεηο απηέο 3(β) θαη 3(γ) ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

Γηα ηνπο Πξνζθέξνληεο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 
νχηε έλνξθε βεβαίσζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε 
ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ηνπο. 

Β.3. Τα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Νομικά Ππόζωπα: 

α) Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε 
ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν 
δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ Πξνζθέξνληνο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ην δηνξηζκφ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ. 

β) Όια παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηώζεσλ γηα «Έιιελεο 
πνιίηεο» θαη «Αιινδαπνύο πνιίηεο». Eπηπξνζζέησο, γηα ηελ 
πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην Πηζηνπνηεηηθφ ησλ Οξγαληζκψλ 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξα σο πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), ζα ζπλνδεχεηαη απφ ππεχζπλε δήισζε, 
ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία λα δειψλνληαη φινη 
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νη θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ηελ 
ππνρξέσζε λα είλαη αζθαιηζκέλα. 

γ) ε ζρέζε κε ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πεξί ηνπ φηη δελ ηεινχλ ζε 
εθθαζάξηζε θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο 
εθθαζάξηζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζεί πηζηνπνηεηηθφ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 
δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α’ 101), φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη. Σα παξαπάλσ Πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη 
(6) κήλεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

δ) Σα λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 
πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 
ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ 
ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο 
ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 
πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο 
γηα ηα αδηθήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 παξ. 1 ηνπ λ. 
4412/2016. Δπίζεο φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

ε) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 
εθθαζάξηζεο ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ αλσηέξσ, εθδίδνληαη φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή 
εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, 
ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε 
ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
7α.1.ηα’ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά 
ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ ην 
αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξίαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 
εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη 
πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

 

Β.4. Δνώζειρ ή Κοινοππαξίερ 

Όια ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Σέινο, ηα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη πξφζζεηα λα θαηαζέζνπλ θαη φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε 
ηνπο θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο 
γηα ηε ζχζηαζε ηνπο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη ην δηνξηζκφ 
ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Β.5. Οι Σςνεηαιπιζμοί 
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α) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν 
έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 
γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη φηη ν Πξνζθέξσλ δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 
παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε 
αλάινγε θαηάζηαζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 
πηψρεπζε, φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο 
θαη φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Σν 
Πηζηνπνηεηηθφ απηφ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζήο ηνπ (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο Αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
Πξνζθέξσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

γ) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

 

 

 

 

 

 




