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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 

∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 
των τοπικών προϊόντων της 

Ηπείρου έτους 2019 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ, 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

CPV: 

79950000-8 

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και 
συνεδρίων 

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

74.400,00 ευρώ 

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

Ταχ. ∆/νση: Πλατεία Πύρρου 1  

Ταχ. Κώδικας: 452 21 - Ιωάννινα 

Πληροφορίες: Βασιλική Μπάρκα 

Τηλέφωνο: 2651364141 

Fax: 2651071079 

Ηλεκ. ∆/νση: v.barka@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 

Από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 

Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, και τίτλο 

«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 

2017-2019», Υποέργο: «∆ιοργάνωση 

εκδηλώσεων προβολής των τοπικών 

προϊόντων έτους 2019» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

 

91279/664 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

19-6-2019 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019 

(του άρθρου 117 του Ν.4412/16) 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 19-6-2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ηµεροµηνία: 1-7-2019 

Ηµέρα: ∆ευτέρα 

Ώρα: 10.30 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ηµεροµηνία: 1-7-2019 

Ηµέρα: ∆ευτέρα 

Ώρα: 10.30 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ιοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1, 452 

21 Ιωάννινα, Γραφείο 141 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  
79950000-8 

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 

2017ΕΠ53000002, και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019», Υποέργο: 

«∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων 

έτους 2019» 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

74.400,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τρεις (3) µήνες, από την υπογραφή της σύµβασης 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυµία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ 1 

Πόλη  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ταχυδροµικός Κώδικας 452 21 

Τηλέφωνο 2651364141 

Φαξ 2651071079 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο v.barka@php.gov.gr 

Ιστοσελίδα www.php.gov.gr 

Αρµόδια υπάλληλος για πληροφορίες Βασιλική Μπάρκα 

τηλ. 265136414  

e-mail: v.barka@php.gov.gr  

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Ο τίτλος της σύµβασης είναι: 
∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων έτους 2019 

2.2. Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης (Άρθρο 6 Ν.4412/2016): 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό 

των 74.400,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%). Για το παραπάνω υποέργο έχει εγκριθεί η διάθεση 

πίστωσης και ο ορισµός των αποφαινόµενων οργάνων, µε την µε αριθµ.86209/2729 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

2.3. Τόπος εκτέλεσης της σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016) 

Σύβοτα Θεσπρωτίας (στο χώρο του parking της παραλίας) το διάστηµα 26-28/7/2019 

Πρέβεζα (στο χώρο της παραλίας, πλησίον του δικαστικού µεγάρου) το διάστηµα 23-25/8/2019 

Άρτα (στην πλατεία Σκουφά πλησίον του Ι.Ν. Παρηγορήτισσας) το διάστηµα 13-15/9/2019 

2.4. Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου της σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ε του Ν.4412/2016) 

Το αντικείµενο της σύµβασης αφορά στην διοργάνωση τριών εκδηλώσεων για την παρουσίαση των 

τοπικών προϊόντων της Ηπείρου στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, την Πρέβεζα και την Άρτα. 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 ∆ιάρκεια σύµβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες, η οποία άρχεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

4.1 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από: 

• Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της  

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

• Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

• Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…». 
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• Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" 

και άλλες διατάξεις». 

• Τη µε αριθµ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων µε θέµα 

«Έγκριση του "Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης" (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 

Β΄ 3698). 

Τη µε αριθµ.18/1482/14-6-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 96ΧΣ7Λ9-∆∆3), περί 

έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών 

όρων της παρούσας διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής 
των τοπικών προϊόντων έτους 2019, καθώς και συγκρότησης της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης 

των προσφορών του διαγωνισµού. 

• Τη µε αριθ.86209/2729 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί έγκρισης της διάθεσης 

πίστωσης και του ορισµού των αποφαινόµενων οργάνων. 

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρα 18 παρ 2 και 4 & 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που 

έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 

Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 

τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Η αθέτηση της υποχρέωσης της 

ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του οικονοµικού φορέα κατά την έννοια 

της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 6: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 

του Ν.4412/2016) 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει µε τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισµού» του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 7: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016) 

α)  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε κράτος –µέλος της Ένωσης ή σε κράτος –

µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει 

τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ). 

β)  Ενώσεις οικονοµικών φορέων συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Οι ενώσεις 

οικονοµικών φορέων δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

γ)  Συνεταιρισµοί. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2 παρ. 1 περ. 14, 53 και 121 Ν.4412/2016) 

8.1. Έγγραφα σύµβασης 
Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για 

τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα: 

α)  Η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της. 

β)  Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆). 

γ)  Το συµφωνητικό. 

δ) Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 
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8.2. Σειρά ισχύος 
Τα έγγραφα της σύµβασης, µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύµβασης, σε 

περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη µε τα παραρτήµατά της. 

3. Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

4. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, στα 

Παραρτήµατά της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας 

Αρχής: www.php.gov.gr 

8.4 ∆ιευκρινίσεις – Συµπληρωµατικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)  

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή Fax) συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

διευκρινίσεις κ.λπ. για τον διαγωνισµό, το αργότερο 6 µέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής 

προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες 

πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016) 

Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών από 

την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο 

του ανωτέρω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, 

εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10: ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήµατά αυτής θα δηµοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε το 

άρθρο 66 του Ν.4412/2016 και θα αναρτηθεί στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, σύµφωνα µε το Ν.3861/2010. Η 

παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (αναλυτική διακήρυξη µετά των 

παραρτηµάτων της, ΤΕΥ∆) θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: 
www.php.gov.gr. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη προσφορά, 

µόνο βάσει τιµής. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 

12.1 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και 
αποτυπώνονται στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το οποίο αποτελεί 

Υπεύθυνη ∆ήλωση των οικονοµικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 

δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται 

σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016. 

12.2 ΤΕΥ∆ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) 

Το ΤΕΥ∆ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, 

µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο µορφές αρχείου: 

Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο (από την Αναθέτουσα Αρχή), αναρτηµένο µαζί µε τα λοιπά έγγραφα 

της σύµβασης & 

Αρχείο doc (σε επεξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο επικουρικά µαζί µε τα λοιπά έγγραφα της σύµβασης για 

τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να το συµπληρώσουν, να το υπογράψουν και το 

υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη µορφή. 

12.3 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥ∆, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσας (Παράρτηµα Γ΄) είναι οι εξής: 

Α) Να µην υπάρχει σε βάρος του οικονοµικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται 

στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Οικονοµικός 
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φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισµού της παρούσας περίπτωσης Α, µπορεί να 

προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από 

τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 

ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό 

φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, 

από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση 

της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα 

λοιπά εφαρµόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Β) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως 

αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆. (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης). ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας όταν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε 

δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο 

αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παρούσα περίπτωση, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός 

φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν 

από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 

Γ) Να µην τελεί ο οικονοµικός φορέας υπό πτώχευση ή να µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 
ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να 

µην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή να µην έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή να µη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 

∆) Να µην έχει αθετήσει ο οικονοµικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παρ. 

2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. α του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

Ε) Να µην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 

ακεραιότητά του, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, ∆ & Ε αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ 

(Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα) στα 

αντίστοιχα πεδία. 

ΣΤ) Να είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή 

στο κράτος µέλος εγκατάστασής του. 

Ζ) Να µην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών 

πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα 

αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
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Η) Να διαθέτει πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι δραστηριοποιείται νόµιµα στον τοµέα παροχής 

υπηρεσιών σχετικά µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού σύµφωνα µε το πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ELOT: 1435, 2009 (ή νεότερο). Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, 

σε µία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει από τους 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού να 

υποβάλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συµµετοχής Α, 

Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ & Η και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της παρούσας «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ», όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

Το ΤΕΥ∆ συµπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 
- Το µέρος Ι είναι συµπληρωµένο από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI) 

συµπληρώνονται από τον οικονοµικό φορέα, κατά περίπτωση, και µόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Γ΄ της παρούσας. 

- Το µέρος VI συµπληρώνεται σε κάθε περίπτωση µε την ηµεροµηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 

κατά νόµο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Επισηµαίνεται ότι: 

- Κάθε οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, πρέπει να συµπληρώσει και να υποβάλει ένα 

ΤΕΥ∆. 

- Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης, πρέπει να συµπληρωθεί και να υποβληθεί 

για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV. 

- Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), το οποίο εκδίδει η 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού, 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

- Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόµιµος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία 

σύναψης σύµβασης. 

12.4 Επιπρόσθετη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελµατικής επάρκειας 

Για την κάλυψη του κριτηρίου της επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας απαιτείται η επιτυχής 

υλοποίηση ενός τουλάχιστον ανάλογου έργου από τον οικονοµικό φορέα. Ως παρόµοια έργα νοούνται 

εκείνα που συνδυάζουν ενέργειες όπως οι προκηρυχθείσες.  

12.5 Ενώσεις οικονοµικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016) 

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την 

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 

σύµβασης. 

β) Όταν συµµετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτηµα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 

συµµετοχής] και συµπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιµέρους ερωτήµατα α, β και γ. 

Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥ∆ για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης, στα οποία 

παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016) 

13.1. Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισµού 
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: ∆ιοικητήριο 

Περιφέρειας Ηπείρου, Πλατεία Πύρρου 1 - Γραφείο 141, ισόγειο, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού, στις 1-7-2019, ηµέρα ∆ευτέρα, και ώρα 10.30 πµ (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του 

διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών). 

13.2 Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση της 

παραγράφου 13.1 άνω. Οι προσφορές υποβάλλονται µε: 

(α)µε κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής, είτε 

(β) µε ταχυδροµική αποστολή µέσω συστηµένης επιστολής ή µε courier προς την Αναθέτουσα Αρχή 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδροµικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, 

οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι και 
τις 1-7-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ.. ∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές 

που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ηµεροµηνία και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται 

στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προ της εκπνοής της προθεσµίας παραλαβής προσφορών. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα 

που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες 

πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 

τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα 

έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη µε τη 

σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν 

ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από 

την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις προθεσµίες. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 

14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 

     Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος 

προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ    …………………………………………………………………………….. 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυµία του οικονοµικού φορέα  και σε 

περίπτωση ένωσης τις επωνυµίες των οικονοµικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό: «∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων 

έτους 2019» 

Αριθµός ∆ιακήρυξης: 91279/664 

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 1-7-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.30 π.µ.. 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» (βλέπε παρ. 14.2.A 

της παρούσας). 

β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 14.2.B της 

παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

µε τις ίδιες ενδείξεις. 
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γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει το 

έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στην παρ 14.2.Γ της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

14.2 Περιεχόµενο επί µέρους φακέλων 

14.2.Α ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει τα εξής: 

Ι. Το ΤΕΥ∆ συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθ. 12 της παρούσας. 

ΙΙ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου. 

ΙΙΙ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπό τους. 

IV. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων ή παρόµοιων έργων, υλοποιηθέντα µε επιτυχία µε 

αναφορά στην οικονοµική τους αξία, στο χρόνο υλοποίησης, στον παραλήπτη και στο ποσοστό συµµετοχής 

του διαγωνιζόµενου. Οι παραδόσεις θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να  αποδεικνύονται µε βεβαίωση 

προσωρινής ή οριστικής παραλαβής από την αναθέτουσα υπηρεσία ή πρωτόκολλο προσωρινής ή οριστικής 

παραλαβής.  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 

ένωση. 

14.2.Β Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: 

Ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, στην οποία 

δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συµµόρφωση µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 

υπό ανάθεση σύµβασης, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 

ΙΙ. Πρόταση κατανόησης των απαιτήσεων και µεθοδολογικής προσέγγισης του έργου. 

Η ενότητα αυτή περιέχει αναλυτική περιγραφή του έργου και των απαιτήσεών του για κάθε εκδήλωση, 

καθώς και του τρόπου µε το οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να το προσεγγίσει. Αναλυτικά η 

πρόταση υλοποίησης του έργου θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

- Την περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεών του. 

- Τον προσδιορισµό και την αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 

στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας. 

- Πρόταση – κάτοψη χώρου και τοποθέτηση των εκθεσιακών περιπτέρων σε κλίµακα των περιοχών 

πραγµατοποίησης των εκθέσεων. Θα πρέπει να γίνει αυτοψία στον κάθε χώρο για να προταθεί ο 

τρόπος που θα τοποθετηθεί η έκθεση. 

- Φωτογραφίες ή σχεδιαστική απεικόνιση των περιπτέρων που θα χρησιµοποιηθούν, καθώς και 

εικαστικές προτάσεις για τα φυλλάδια που θα παραχθούν. 

14.2.Γ Οικονοµική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 

Ι. Ο φάκελος «Οικονοµική προσφορά» θα περιέχει την οικονοµική προσφορά, συµπληρωµένη (η τιµή σε 

ευρώ), υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον νόµιµο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονοµικού φορέα. Η 

οικονοµική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόµιµο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νοµικού 

προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό 

εκπρόσωπό τους. 

ΙΙ. Το τίµηµα της προσφοράς κάθε προσφέροντος (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) θα δοθεί µε µια και µοναδική 

τιµή, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παράδοση του προσφερόµενου εξοπλισµού στον τόπο και µε τον 

τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη και για το ζητούµενο διάστηµα.  

Όλες οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ. Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να 

τα διευκρινίσουν, σύµφωνα µε το άρθρο 102 παρ 4 του Ν.4412/2016. 

14.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που 

έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα, θα υποβληθούν σε νόµιµα επικυρωµένα και νοµίµως µεταφρασµένα 

αντίγραφα στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή αποκλεισµού. Για τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α' 

188). Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

14.4 Λοιπά στοιχεία 

- Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόµιµο εκπρόσωπο του 

Οικονοµικού φορέα. 

- Τα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται 

αποδεκτά, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 

- Με την υποβολή της προσφοράς τεκµαίρεται ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 

παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 

15.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρµόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται 

εκπρόθεσµα απορρίπτονται ως µη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, 

οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάµενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

15.2 Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο 

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι 

φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το 

παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειµένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους 

όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύµφωνες µε τους όρους 

των εγγράφων της σύµβασης. Κατόπιν προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση του περιεχοµένου του 

φακέλου της τεχνικής προσφοράς. Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών 

προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.  

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 

συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε 

κριτηρίου σε συνολικό άθροισµα 100: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1 Κατανόηση των απαιτήσεων και µεθοδολογική προσέγγιση του έργου 10% 

2 Προσδιορισµός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων 20% 

3 Πρόταση – κάτοψη χώρου και τοποθέτηση των εκθεσιακών περιπτέρων σε κλίµακα 

των περιοχών πραγµατοποίησης των εκθέσεων, φωτογραφίες ή σχεδιαστική 

απεικόνιση των περιπτέρων, εικαστικές προτάσεις για τα φυλλάδια που θα 

παραχθούν 

70% 

ΣΥΝΟΛΟ:  100% 

Κριτήριο 1: Κρίνεται ο βαθµός κατανόησης του συγκεκριµένου έργου του παρόντος διαγωνισµού, η 

κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεµάτων και των απαιτήσεων, η αντίληψη των 

ιδιαιτεροτήτων, των ειδικών ζητηµάτων και των ενδεχόµενων κινδύνων, καθώς και οι τρόποι αντιµετώπισης 

τους που προτείνονται από τον διαγωνιζόµενο. Επίσης κρίνεται η καταλληλότητα της µεθοδολογίας που θα 

προταθεί για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου του παρόντος διαγωνισµού, η σαφήνεια, η 

πρακτικότητα και η εφικτότητα εφαρµογής της, η καταλληλότητα των εργαλείων και µέσων που θα 

προταθούν για την εφαρµογή της µεθοδολογίας και η χρηστικότητα τους στο συγκεκριµένο έργο του 

παρόντος διαγωνισµού (αξιολογείται από τη συνοπτική πρόταση προσέγγισης του Έργου). 





11 

 

Κριτήριο 2: Κρίνεται το βάθος και η ακρίβεια της ανάλυσης του έργου του Συµβούλου σε δραστηριότητες 

και Παραδοτέα, και ο βαθµός κάλυψης των απαιτήσεων του συγκεκριµένου έργου του παρόντος 

διαγωνισµού που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση (αξιολογείται από τη συνοπτική πρόταση 

προσέγγισης του Έργου). 

Κριτήριο 3: Κρίνεται η αναλυτική πρόταση σχεδιασµού, δηµιουργίας και τοποθέτησης των εκθεσιακών 

περιπτέρων, καθώς και η αναλυτική πρόταση εικαστικού σχεδιασµού των φυλλαδίων που θα παραχθούν 

(αξιολογείται από την αναλυτική πρόταση προσέγγισης του Έργου). 

Η επιτροπή διαγωνισµού θα αναλύσει, κατά την κρίση της, τα αξιολογούµενα σηµεία. Η βαθµολογία των 

επιµέρους κριτηρίων κάθε σηµείου είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 

προδιαγραφές. Η σταθµισµένη βαθµολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του. Η συνολική βαθµολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από 

το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών των επί µέρους κριτηρίων. Το άθροισµα των σταθµισµένων 

βαθµών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθµό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). Ο Τελικός 

Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο: Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / 

Α.Β.Τ.Π.max), όπου: Α.Β.Τ.Π.max είναι ο µεγαλύτερος Απόλυτος Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς µεταξύ 

όλων των Τεχνικών Προσφορών. Η κατάταξη των προσφορών των υποψηφίων πραγµατοποιείται κατά 

φθίνουσα σειρά, µε βάση τη βαθµολογία τους, όπως προκύπτει από την εφαρµογή του προηγούµενου 

τύπου.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιµών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται σε εργάσιµη ηµέρα, σε ώρα που 

ανακοινώνει η επιτροπή. Εν συνεχεία, η επιτροπή διαγωνισµού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις 

οικονοµικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιµών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωµοδοτεί για 

τον προσωρινό ανάδοχο. Η Επιτροπή βαθµολογεί τις οικονοµικές προσφορές που δεν απορρίφθηκαν, κατά 

τα προηγούµενα, µε βάση τον ακόλουθο τύπο: Oj = ( Κmin/Κj), όπου : Oj : η Βαθµολογία της Οικονοµικής 

Προσφοράς j, Κmin : το χαµηλότερο κόστος από όλες τις οικονοµικές προσφορές και Kj : το κόστος της 

οικονοµικής προσφοράς j. Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών µε υπολογισµό της πλέον 

συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής θα εξαχθεί ο 

τελικός βαθµός συνολικής προσφοράς (Λ) κάθε προσφέροντα, ως εξής: Λi = 70 *(Τ.Β.Τ.Π.)+ 30 * Qj, 

όπου: Τ.Β.Τ.Π.: ο Τελικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς και Qj η βαθµολογία της οικονοµικής προσφοράς. 

Η τιµή Λi στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο 

Λ. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η επιτροπή διαγωνισµού θα κατατάξει τις 

προσφορές σε συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται µέχρι την λήξη της διαδικασίας. Σε περίπτωση που προκύψουν 

ισότιµες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια ακριβώς τιµή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 

προσωρινό ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που έχουν 

προσφέρει την ίδια τιµή και το αποτέλεσµα καταγράφεται στο πρακτικό. 

15.3 Το/α πρακτικό/ά µε τα αποτελέσµατα καθενός από τα παραπάνω στάδια («∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής» - «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνεται/νονται µε αποφάσεις 

της Οικονοµικής Επιτροπής, οι οποίες κοινοποιούνται µε επιµέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους 

προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. (παρ. 4 άρθρου 100 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει). Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα 

ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 

Ν.4412/2016) 

16.1 Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί 

εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να 

υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα µέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥ∆. Τα 
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δικαιολογητικά υποβάλλονται εµπρόθεσµα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρµόδια 

επιτροπή. 

16.2 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 

παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 

ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή µπορεί να παρατείνει την 

ως άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον 

ηµέρες. 

16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα 

απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των 

λόγων αποκλεισµού των µερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις 

των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από 

την αρµόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, 

είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 

αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται µε την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 

Ν.4412/2016) 

17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 

ανάδοχος στην προθεσµία του άρθρου 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ (Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές 

καταδίκες), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από 

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο 12.3 Α. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο µέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 

Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια, 

κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, 

όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική 

νοµοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονοµικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – µέλος της. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥ∆ (Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα ή 

επαγγελµατικό παράπτωµα): 

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια, 

κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 

12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού 

του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 

φορέας. Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα 

αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3.  

ΙΙ) Για την περίπτωση ∆ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 





13 

 

οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι 

στο µέρος λόγοι αποκλεισµού. 

ΙΙΙ) Για την περίπτωση Ε του άρθρου 12.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

IV) Για την περίπτωση ΣΤ του άρθρου 12.3, Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή της 

επαγγελµατικής οργάνωσης, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και αφετέρου το 

αντικείµενο δραστηριοτήτων των νοµικών προσώπων ή το ειδικό επάγγελµα των φυσικών προσώπων. 

V) Για την περίπτωση Ζ του άρθρου 12.3, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και 

Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ή ένορκη βεβαίωση, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 

(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής». 

VI) Για την περίπτωση Η του άρθρου 12.3, το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ELOT: 1435, 2009 (ή 

νεότερο). 

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν.4412/2016) 

18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα, εκτός 

από τον προσωρινό ανάδοχο, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 

20 της παρούσας). 

18.2 Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 

προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 

µε το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 

17 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 

18.3 Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συµφωνητικό µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον 

συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει µόνο της τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες 

δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την 

περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/16. 

18.4 Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

- Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, κατά την έννοια των άρθρων 13.1 και 15.1 

της παρούσας.  

- Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 

τίθενται στα άρθρα 12 και 14 της παρούσας. 

- Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.  

- Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

102 του Ν. 4412/2016. 

- Απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούµενες 

εξηγήσεις στην προκαθορισµένη προθεσµία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102. 

- Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. 

- Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν.4412/2016) 
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20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 

την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  

20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 

διοικητικό όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

21.1 Εγγύηση Συµµετοχής 
∆εν απαιτείται εγγύηση συµµετοχής 
(Πρβλ έκτο εδ. της παρ. 1.α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016)  

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης 

εκτός Φ.Π.Α., κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)   την ηµεροµηνία έκδοσης, 

β)   τον εκδότη, 

γ)   τον φορέα 
 
προς τον οποίο απευθύνονται, 

δ)   τον αριθµό της εγγύησης, 

ε)   το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα, υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 

η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του  διαγωνισµού, 

θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Ειδικά το γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) 

την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) 

τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και η) τον τίτλο της σύµβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας 

σύµβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 

νέας αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 

όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου και  επιστρέφεται στο 

σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της 

σύµβασης. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
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21.3 Εγγυητική προκαταβολής 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόµιση εγγυητικής 

προκαταβολής. 

21.4 Έκδοση εγγυητικών επιστολών 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε 

γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 

µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 Ν.4412/2016) 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της, µετά από γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µαταιώνει τη 

διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα 

έγγραφα της σύµβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, 

γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

δ) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, 

στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, 

ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 

η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, εφαρµόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 

του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Άρθρο 219 Ν.4412/2016) 

Οι εργασίες παραλαµβάνονται τµηµατικά, µετά το πέρας κάθε εκδήλωσης, µε την σύνταξη του 

Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του 

αντικειµένου της σύµβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. Αν η 

Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους 

της σύµβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 

διαπιστώθηκαν και γνωµοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρα 203, 205 & 218 Ν.4412/2016) 

24.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος
1
 από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 

σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία 

εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται 

ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία θα έχει ως µέγιστο χρονικό όριο 2 ηµέρες 
πριν την έναρξη κάθε εκδήλωσης. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της 

ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, 

επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύµβασης. Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 

αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. 
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24.2 Ο ανάδοχος µπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει του 

παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας 

Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 

από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 

αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση 

δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του 

Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και 

κοινωνικοασφαλιστική νοµοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόµους 

τους σχετικούς µε την εργασία (Εργατική Νοµοθεσία) και τις διατάξεις για αµοιβές, και µε τη ρητή 

υποχρέωση να καταβάλει τις νόµιµες αποδοχές στους εργαζόµενους οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν 

µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, στις 

οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι, να τηρεί το νόµιµο ωράριο εργασίας, ως και τις νόµιµες 

ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, τις λοιπές κοινωνικές 

παροχές, αποζηµιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση 

κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 

υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ηµόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

2. Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω µέσω των ασφαλιστικών 

ταµείων κ.λπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόµενων όρων 

παρέχεται το δικαίωµα στην Αναθέτουσα Αρχή να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση. 

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται και είναι ο µόνος υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζηµίας ή 

βλάβης που θα προκληθεί σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

προσωπικού ή των εργασιών του. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και 

είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο 

προσωπικό του. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παροχή στο προσωπικό του των νοµίµων αδειών, αναπαύσεων (REPOS) 

και να καλύπτει τα κενά από ασθενείς ή αδικαιολόγητες απουσίες για την εκπλήρωση των 

αναλαµβανοµένων µε την παρούσα υποχρεώσεών του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ µέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 

της παρούσης. Περαιτέρω λεπτοµέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο 

εκτέλεσης της προµήθειας και στον τρόπο πληρωµής θα περιγραφούν στη σύµβαση µεταξύ αναδόχου και 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

26.1. Χρηµατοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ζ Ν.4412/2016) 

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 

και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας Ηπείρου 2017-

2019», Υποέργο: «∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων έτους 2019». 

26.2 Φόροι - Κρατήσεις 
Η αµοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

26.3 Πληρωµή αναδόχου/ ∆ικαιολογητικά πληρωµής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016) 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει τµηµατικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις µετά το πέρας κάθε 
εκδήλωσης και µετά την οριστική παραλαβή των εργασιών, µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα 

αναγκαία δικαιολογητικά πληρωµής για την εξόφληση της δαπάνης είναι: 

1. Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του εξοπλισµού, το οποίο συντάσσεται 

από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. 
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2. Τιµολόγιο του αναδόχου. 

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 

4. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή της δαπάνης. 

Η αµοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο 26.2. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

27.1 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 

∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Ιωάννινα 19-6-2019 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

 

 

Αλέξανδρος Καχριµάνης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΕΡΓΟ: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων της Περιφέρειας 
Ηπείρου 2017-2019» (ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2017ΕΠ53000002) 

 

Υποέργο: «∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων έτους 2019» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 € µε Φ.Π.Α 
  
      

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Έργο θα είναι η προετοιµασία υλικοτεχνικής υποδοµής σε εκδηλώσεις προβολής των τοπικών προϊόντων 

και της γαστρονοµίας της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποίες προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθούν σε 

τρεις περιοχές της Ηπείρου το καλοκαίρι του 2019, ως εξής: 

1. Σύβοτα Θεσπρωτίας (στο χώρο του parking της παραλίας) το διάστηµα 26-28/7/2019 

2. Πρέβεζα (στο χώρο της παραλίας, πλησίον του δικαστικού µεγάρου) το διάστηµα 23-25/8/2019 

3. Άρτα (στην πλατεία Σκουφά πλησίον του Ι.Ν. Παρηγορήτισσας) το διάστηµα 13-15/9/2019 

Η συγκεκριµένη δράση θα περιλαµβάνει σε καθεµιά από τις παραπάνω εκδηλώσεις: 

1. Κατασκευή – διαµόρφωση – υλικοτεχνική υποδοµή (25) αυτόνοµων περιπτέρων µε έγκριση τύπου 

(να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και να έχουν την απαραίτητη στατική 

επάρκεια). Στο κάθε περίπτερο θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να φιλοξενηθούν δυο παραγωγοί. 

Τα περίπτερα θα αποτελούνται από µεταλλικό σκελετό βαρέως τύπου. Στις πλευρές δεξιά, αριστερά 

και πίσω θα υπάρχει πάνελ. Η οροφή θα είναι από PVC µε τις απαιτούµενες κλήσεις σε περίπτωση 

βροχής. Στην όψη των περιπτέρων θα υπάρχει µεταλλική µετόπη για την επωνυµία των παραγωγών. 

Μπροστά από την µετόπη των περιπτέρων πρέπει θα κατεβαίνει µε κυλινδρικό οδηγό (σύστηµα 

τέντας) για να σφραγίζουν µε ασφάλεια τα περίπτερα στο τέλος της ηµέρας. Ο χρωµατισµός των 

περιπτέρων θα είναι λευκός (µεταλλικός σκελετός και πάνελ για να δίνετε µεγαλύτερη έµφαση στα 

προϊόντα). Σε κάθε περίπτερο εσωτερικά  θα υπάρχει φωτισµός και µία πρίζα. Εσωτερικά των 

περιπτέρων θα υπάρχει πάγκος προϊόντων µε δύο επίπεδα, το ένα για την παρουσίαση των 

προϊόντων και το άλλο για αποθηκευτικό χώρο. Η διάσταση του πάγκου θα είναι 150x80εκ. Για τον 

κάθε παραγωγό θα υπάρχει καρέκλα και καλάθι απορριµµάτων. Στην πλάτη των περιπτέρων 

τοποθετούνται 3 ράφια για την έκθεση των προϊόντων κάθε παραγωγού. 

2. Κατασκευή αψίδας στην είσοδο της έκθεσης ύψους 300εκ, τοποθέτηση µετόπης µε το εικαστικό της 

έκθεσης σε διάσταση 80x400εκ. Στη µετόπη της εισόδου θα υπάρχει φωτισµός µε led σώµατα. 

3. Φωτισµός περιπτέρων και χώρου έκθεσης. 

4. Ηχητική και µουσική κάλυψη του χώρου της έκθεσης. 

5. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση των εκθέσεων. 

6. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για φωτισµό και παροχή ρεύµατος των περιπτέρων. 

7. ∆ηµιουργία και εκτύπωση της επωνυµίας των συµµετεχόντων εκθετών εκτυπωµένες σε 

αυτοκόλλητο βινύλιο µε µατ πλαστικοποίηση, σε διάσταση 20x120εκ. 

8. Σχεδιασµός 3D πρότασης για το περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου. 

9. Κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία περιπτέρου της Περιφέρειας Ηπείρου το οποίο θα έχει εµβαδό 

6m² µε τηλεόραση. 

10. ∆ηµιουργικός σχεδιασµός – επικοινωνίας της έκθεσης (Πρόσκληση, αφίσα, έντυπο, banners, 

αναµνηστικά διπλώµατα, µπλουζάκια, καπέλα) 

11. Εκτύπωση αφίσας τετράχρωµης µε διάσταση 50Χ70εκ  σε χαρτόνι 270gr. Ποσότητα 200τµχ. 

12. Εκτύπωση banner/πανό σε ευρωπαϊκό µουσαµά 450 γρ, τετράχρωµο, µε πηχάκι ξύλινο πάνω κάτω. 

Ποσότητα 40 τµχ / ανά έκθεση µε διάσταση 200Χ80εκ. 

13. ∆ηµιουργία σελίδων στα Social Media 

14. Εκτύπωση εντύπου (πρόγραµµα) µε διάσταση 32x24εκ σε ανάπτυξη δίπτυχο τετράχρωµου σε χαρτί 
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150 γρ. Ποσότητα 3.000 τµχ / ανά έκθεση). 

15. Εκτύπωση προσκλήσεων 14x20εκ έγχρωµων σε χαρτί 300 γρ Velvet. Ποσότητα 500 τµχ. 

16. Εκτύπωση φακέλων µε διάσταση 16x23εκ αυτοκόλλητα. 

17. Εκτύπωση αναµνηστικών διπλωµάτων 24x33εκ σε χαρτί 250 γρ Velvet. Ποσότητα 50τµχ / ανά 

έκθεση. 

18. ∆ηµιουργία facebook καµπάνιας για την ευρύτερη περιοχή. 

19. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικού banner για προβολή της έκθεσης στο site της Περιφέρειας  και σε 

ειδησιογραφικά site. 

20. ∆ιαφηµιστικά µπλουζάκια µε εκτύπωση το λογότυπο της έκθεσης και µονόχρωµη εκτύπωση στην 

καρδιά και στην πλάτη. Ποσότητα 300 τεµάχια / ανά έκθεση. 

21. Καπέλο βαµβακερό 100% µε µονόχρωµη εκτύπωση στο µέτωπο. Ποσότητα 200 τεµάχια / ανά 

έκθεση. 

22. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής παρουσίασης slideshow της Περιφέρειας. 

23. ∆ηµιουργία ραδιοφωνικού σποτ ανά έκθεση. 

24. ∆ηµιουργία Τηλεοπτικού σποτ 30” ανά έκθεση. 

25. Σχεδιασµό ιστοσελίδας για την προβολή των εκθέσεων και των εκθετών. 

26. Αφισοκόλληση – τοποθέτηση banners – διανοµή φυλλαδίων ανά έκθεση. 

27. Φύλαξη και καθαριότητα του χώρου της εκδήλωσης σε 24ωρη βάση για όλες τις ηµέρες της 

εκδήλωσης. 

28. Οργάνωση γαστρονοµικών εκδηλώσεων καθ όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, παρασκευή 

κερασµάτων από τοπικά προϊόντα της Ηπείρου για τους επισκέπτες από αναγνωρισµένους σεφ της 

Περιφέρειας.  

29. ∆ιασφάλιση υποστηρικτικού προσωπικού για την υλοποίηση των εκθέσεων. 

30. ∆ιασφάλιση διαµονής τριών ατόµων της αναθέτουσας  αρχής. 

31. Παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισµού και υλικών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των 

εκθέσεων. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
Ο προϋπολογισµός του έργου αναλύεται ως εξής: 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΠΟΣΟ ΣΕ (€) µε ΦΠΑ 

Εκδήλωση στα Σύβοτα 24.800,00 

Εκδήλωση στην Πρέβεζα  24.800,00 

Εκδήλωση στην Άρτα 24.800,00 

ΣΥΝΟΛΟ:  74.400,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1
i
 και τη 

διαδικασία ανάθεσης 
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

- Ονοµασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ: 5006 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα, 452 21 

- Αρµόδια για πληροφορίες: Βασιλική Μπάρκα 

- Τηλέφωνο: 2651364141 

- Ηλ. ταχυδροµείο: v.barka@php.gov.gr  

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου: www.php.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

«∆ιοργάνωση εκδηλώσεων προβολής των τοπικών προϊόντων έτους 2019» 

[79950000-8] Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

-  Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία 

επιχείρησηiii
; 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, 

του άρθρου 20:  

ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή 

κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

 

 

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

 

 

 

 

[…...............] 

 

 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, 

στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και 

υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 

εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσηµο κατάλογοv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που 

λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει 

βεβαίωση πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε άλλουςvi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση 

ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που 

συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των τµηµάτων 

για τα οποία ο οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει 

προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. Ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 

σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii

 

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

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii
·  

2. δωροδοκίαix,x
·  

3. απάτηxi
·  

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητεςxii
·  

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

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv
. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxv

 το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σηµεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού 

που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii
: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) […...……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx
: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 

προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 

διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiii

 

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

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τοµείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxiv
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv
 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 

συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσειςxxvi 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε 

άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

 

 [] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii, λόγω της 

συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 

µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύµβασηςxxix
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxx
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 

σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης 

σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

σύµβασης , αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 

µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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 IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα 

σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 

εγκατάστασήςxxxi
; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή 

τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας 

για άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 

προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισµούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 

συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα 

ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 

προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiii

. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 

250 εργαζοµένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ. 

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

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

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

vii Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό  για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 που ενσωµατώθηκε µε 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε 

στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των 

θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi   Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 

κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν 

από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς  
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xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv   Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, 

στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

xxix  Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ 

(Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη 

οφείλουν να συµµορφώνονται µε άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό. 
xxxii   Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii  Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονοµικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν 

λόγω πρόσβαση.  




