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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare Access
through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH

Monitoring ”», 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας

«INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
48.200.00€ συμπ. ΦΠΑ 24%
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Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος» (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Το  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Το  Ν.4013/2011  (ΦΕΚ Α΄/204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων»,
του  κεφαλαίου  Α΄  «Μείωση Διοικητικών  Βαρών  –  Απλουστεύσεις  Διαδικασιών»,  του  Ν.4250/2014
(ΦΕΚ Α΄/74).

6. Το  N.4270/2014  Αρχές  Δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που
ισχύει.

7. Το  Ν.2859/2000  (ΦΕΚ  Α΄/248)  «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014)

9. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα
Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις».

10. Του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α 145 5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

11. Την Υπουργική Απόφαση με  Αριθμ. 57654/2017 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

12. Τον Κανονισμό Ε.Κ. 910/2014 και το Ν. 4440/2016 όπως ισχύει

13. Των  εκδοθεισών  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  λοιπές  (πλην  των  ήδη  αναφερομένων)
κανονιστικές  διατάξεις,  καθώς  και  άλλες  διατάξεις  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα
οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ.,
υπουργικής  απόφασης,  κ.λ.π.)  που  διέπει  την  ανάθεση  και  εκτέλεση  της  παρούσας  σύμβασης
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

14. Την  Απόφαση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  Decision C (2015)  6283/09-09-2018  με  την  οποία
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020

15. Τον  Οδηγό  Υλοποίησης  (Implementation  Manual)  του  Προγράμματος  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020

16. Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contact) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της
Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, και του Επικεφαλής Εταίρου του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

17. Τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την
υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

18. Την υπ’ αριθμ. 628/7.9.2017 απόφαση της ΚΕΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το παραπάνω έργο. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά και
μόνο  βάσει  ποιοτικών  κριτηρίων  για  την  ανάθεση  του  έργου  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΣΤΗ  ΣΧΕΔΙΑΣΗ  ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  “Improving
Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”»
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στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε νομίμου
ΦΠΑ εις βάρος του ΚΑ 64.98 των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2018-2019.

Oι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα
της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό.

Κάθε  υποψήφιος  προμηθευτής  έχει  δικαίωμα  υποβολής προσφοράς  για  το  σύνολο  των
παρεχομένων υπηρεσιών  κι όχι για μέρος αυτών.

Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 

Τόπος υποβολής προσφοράς
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Δευτέρα 7 Ιανουαρίου και ώρα 12.00

Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ύστερα από
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά,
βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρούσα.

Δεδομένης  της  σταθερής  οικονομικής  προσφοράς  (τιμής)  κριτηρίου  η  Επιτροπή  δύναται  να
αποσφραγίσει Δικαιολογητικά-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική σε ένα στάδιο-μία συνεδρίαση (άρθρο
86, Ν.4412) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης αναλυτικής Διακήρυξης και τα
Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
 «Αναθέτουσα  Αρχή»:  H  Κεντρική  Ένωση  Δήμων  Ελλάδος  (ΚΕΔΕ) η  οποία

προκηρύσσει  την  παρούσα   ανοικτή  διαδικασία  παροχής  υπηρεσιών  και    θα
υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση για την υλοποίηση της πράξης.

 «Όργανο Λήψης Αποφάσεων ή Αποφασίζον Όργανο»:  Το Διοικητικό Συμβούλιο
της  ΚΕΔΕ.  Το  όργανο  λήψης  των  αποφάσεων  είναι  το  αρμόδιο  όργανο  της
Αναθέτουσας Αρχής που αποφαίνεται αιτιολογημένα (αποφασίζον όργανο) για τυχόν
υποβληθείσες ενστάσεις ή και  προδικαστικές προσφυγές,  που μπορεί  να ασκηθούν
από κάθε οικονομικό φορέα ή προσφέροντα για παράνομη πράξη ή παράλειψη της
Αναθέτουσας Αρχής ή επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.
Επιπλέον  το  όργανο  λήψης  των  αποφάσεων  εγκρίνει  τα  πρακτικά  των  αρμοδίων
Επιτροπών,  κάθε  σταδίου  του  διαγωνισμού  και  κάθε  εισήγηση  των  γνωμοδοτικών
οργάνων (Επιτροπών) και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι πράξεις του οργάνου
λήψης των αποφάσεων είναι διοικητικές πράξεις που έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα και
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος και μέχρι την απόφαση κατακύρωσης για
την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

 «Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού,  Αξιολόγησης  των  Προσφορών  και
εισήγησης για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»:  Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της
Κ.Ε.Δ.Ε, για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο
συγκροτείται  και  λειτουργεί  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  221  του
Ν.4412/2016.  Αποτελείται  από  τρία  (3)  μέλη  και  τα  πρακτικά  που  συντάσσει,  ως
έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.

 «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό
όργανο  της  Κ.Ε.Δ.Ε,  που  γνωμοδοτεί  αιτιολογημένα  επί  τυχόν  ενστάσεων  και
προσφυγών  μέχρι  και  την  απόφαση  κατακύρωσης.  Συγκροτείται  και  λειτουργεί
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Αποτελείται από τρία
(3)  ή  πέντε  (5)  μέλη  και  τα  πρακτικά  που  συντάσσει,  ως  έγγραφα  οργάνου  με
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.

 «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή
ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά παροχή υπηρεσιών. 

 «Προσφέρων» νοείται ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
 «Ανάδοχος»  Ο  Προσφέρων  που  θα  επιλεγεί  και  θα  συνάψει  Σύμβαση  με  την

Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο
παρόν τεύχος

 «Αντίκλητος»  Το  πρόσωπο  το  οποίο  ο  Προσφέρων,  με  δήλωσή  του,  ορίζει  ως
εναλλακτικό  υπεύθυνο  για  τις  ενδεχόμενες  ανάγκες  επικοινωνίας  της  Αναθέτουσας
Αρχής με τον Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax,
κ.λ.π.). 

 «Διακήρυξη»: Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της, που έχει εγκριθεί με απόφαση του
ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ε και η οποία εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς,
αναρτάται  σε  ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Η διακήρυξη περιγράφει το αντικείμενο της
σύμβασης,  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  με  βάση  τις  οποίες  διενεργείται  ο
διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την ΚΕΔΕ

  «Κατακύρωση» : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.

 «Τεύχη Διαγωνισμού» : Κάθε τεύχος που εκδίδεται  από τον Εργοδότη και  διατίθεται
στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας,

 «Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου,
η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

 «Συμβατικό Τίμημα» : Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
 «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα

Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση
των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της
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Σύμβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον
Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της σύμβασης

 Δημοσιότητα:  Οι  αναθέτουσες  αρχές  δημοσιεύουν  κατ’  ελάχιστον  12  ημέρες  τις
προκηρύξεις  και,  ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών,  με  την επιφύλαξη
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38, στο ΚΗΜΔΗΣ, όπου θεωρείται ως έναρξη της
διαδικασίας δημοσίευσης. Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο
και αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα
της ΚΕΔΕ (www.kedke.gr)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η συμμετοχή  στον  προκηρυσσόμενο  με  την  παρούσα  διαγωνισμό  είναι  ανοικτή,  επί  ίσοις
όροις,  σε  όσους  πληρούν  τις  νομικές,  οικονομικές  και  τεχνικές  προϋποθέσεις  που
προβλέπονται στην Προκήρυξη και  διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και
εμπειρία.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  να  θεωρηθούν  αποδεκτές  και  προσφορές  που  παρουσιάζουν
ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι
αποκλίσεις  και  οι  περιορισμοί  που  δεν  επηρεάζουν  την  έκταση του  έργου  ή  την  ποιότητα
εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις
υποχρεώσεις  του  Προσφέροντος  και  δεν  θίγουν  την  αρχή  της  ίσης  μεταχείρισης  των
Προσφερόντων.

Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες
εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/ και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται
ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Τα  τεύχη  του  Διαγωνισμού,  τα  οποία,  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  καθίστανται
συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:

- Η διακήρυξη
- Το ΤΕΥΔ 
- Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι  η «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving  Healthcare
Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”» στο
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020». Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου παρατίθεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ως  εκ  τούτου  το  ακριβές  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  έργου  του  Αναδόχου  θα
επικαιροποιηθεί  –  οριστικοποιηθεί  σε  συνάρτηση  με  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του
έργου.

Η  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη του  Έργου  ανέρχεται  σε  Σαράντα οκτώ χιλιάδες  διακόσια
ευρώ  (48.200,00€),  συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%, ο  οποίος  επιβαρύνει
εξολοκλήρου την αναθέτουσα Αρχή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και
από εθνικούς πόρους (κατά 15%).
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ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και,  σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον αντικείμενο της παρούσας, δυνάμει
της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και συγκεκριμένα :
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5  και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο
25 του  Ν. 4412/2016 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της παραγράφου γ`  του άρθρου 25 του
Ν. 4412/2016 και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης  δημοσίων συμβάσεων.

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

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

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
της απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008,  για  την  καταπολέμηση του  οργανωμένου  εγκλήματος  (ΕΕ  L 300  της
11.11.2008 σ.42), 
β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της
καταπολέμησης  της  διαφθοράς  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα, 
γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα  άρθρα  1  και  3  της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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« Πρόσωπα για  τα  οποία  συντρέχουν οι  άνω προϋποθέσεις  περί  μη 
καταδίκης:
Η  υποχρέωση  αποκλεισμού οικονομικού  φορέα
εφαρμόζεται  επίσης όταν το πρόσωπο εις  βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά:  
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.)
και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.),  τους
διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον
διευθύνοντα  σύμβουλο,  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του
Διοικητικού  Συμβουλίου,  γγ)  στις  περιπτώσεις  των
συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και  αυτό έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ή  την  εθνική  νομοθεσία   ή/και  όταν  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.

 όταν  έχει  παραβιάσει  την  εργατική  νομοθεσία και,  ειδικότερα,  όταν έχουν
επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει,  ως  «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την  αδήλωτη εργασία,  οι  οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

 όταν έχει περιέλθει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
i. εάν τελεί υπό πτώχευση

ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
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ΑΡΘΡΟ 4: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ –
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή

στη συνοπτική διαδικασία, οι τεχνικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
- Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της

5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984. 
- Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (όπως  τεχνικά φυλλάδια με πλήρη τεχνικά

στοιχεία των προσφερόμενων), γίνεται δεκτό και στην αγγλική γλώσσα.
- Κάθε  συνεννόηση  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  των  ενδιαφερομένων,  των

διαγωνιζομένων και του προσωρινού ή οριστικού αναδόχου, καθώς και κάθε προσφυγή ή
υπόμνημα  των  εν  λόγω  προσώπων  που  απευθύνονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  θα
υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα.

- Οι  ενδιαφερόμενοι,  οι  διαγωνιζόμενοι  και  ο  προσωρινός  ή  οριστικός  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επικοινωνία των τυχόν αλλοδαπών υπαλλήλων τους με
την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία κατάλληλων διερμηνέων.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και τυχόν διευκρινήσεις, διατίθεται μέσω του Διαδικτύου
στη  διεύθυνση  www.kedke.gr σε  ηλεκτρονική  ΜΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ  μορφή,  όμως  η
Αναθέτουσα  Αρχή  επιφυλάσσεται  για  την  ορθότητα,  πληρότητα  και  την  ακρίβεια  των
εγγράφων  του  παρόντος  Διαγωνισμού  που  θα  αναρτηθούν  στο  Διαδίκτυο.  Σε  περίπτωση
εντοπισμού οποιουδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα ακριβή αντίγραφα των εν
λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητούν  εγγράφως  συμπληρωματικές  πληροφορίες/
διευκρινίσεις,  μέχρι και  οκτώ (8) ημέρες  πριν από την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών της παρούσας. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της
παρούσας Προκήρυξης σύμφωνα με το κατωτέρω Άρθρο.
Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος Άρθρου, κοινοποιούνται εντός
των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους και σε κάθε
περίπτωση  αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.kedke.gr της Αναθέτουσας αρχής.
 Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο
παρόν  Άρθρο,  των  τυχόν  συμπληρωματικών  πληροφοριών/  διευκρινίσεων  συνάγεται  κατά
αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
της φύσης της υπηρεσίας.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
6.1.  Η  συμμετοχή  στη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνιστά  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  ο
διαγωνιζόμενος,  αλλά  και  κάθε  μέλος  του  -σε  περίπτωση  διαγωνιζόμενης  σύμπραξης,
κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση:
α) της παρούσας Προκήρυξης και των αναπόσπαστων σ’ αυτή Τευχών που τη συνοδεύουν,
β)  της  εφαρμοστέας  νομοθεσίας,  η  οποία  αναγράφεται  στο  Άρθρο  3.1  της  παρούσας
Προκήρυξης.
6.2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των Τευχών.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στην  Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε), Ακαδημίας 65 &
Γενναδίου 8, 106 78, Αθήνα από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την Δευτέρα 7 Ιανουαρίου
2018, και ώρα 12 μμ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι εκπρόσωποι τους σε περίπτωση
νομικού προσώπου τις κλειστές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός Φάκελος ή συσκευασία) την
ημέρα και ώρα του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς ή με courier, οι οποίες θα πρέπει να
έχουν  περιέλθει  στο  πρωτόκολλο  της  Κ.Ε.Δ.Ε  μέχρι  και  την  προηγούμενη  ημέρα  της
διενέργειας του διαγωνισμού, Παρασκευή 4 Ιανουαρίου και ώρα 12 μμ. 
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Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα ή περιέρχονται και υποβάλλονται στην Αναθέτουσα
αρχή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πλην αυτού που προβλέπουν οι ως άνω  παράγραφοι δε
γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 3 της παρούσας προκήρυξης,
οφείλει  να  διαθέτει,  επιπλέον  και  ειδική  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα,  κατά  τα
διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο. 
Ο ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις
εμπειρίας, τεχνογνωσίας, και επάρκειας στελεχιακού δυναμικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται
κατωτέρω, και  να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας με την
προσφορά του τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση
που  δεν  υποβληθούν  τα  απαιτούμενα  στοιχεία  τεκμηρίωσης  ή  από  τα  υποβαλλόμενα  δεν
τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Σε  περίπτωση  υποβολής  κοινής  προσφοράς,  οι  κάτωθι
ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής  πρέπει  να  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τα  μέλη  της
ένωσης:
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των  προσφορών. 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 Να   έχει    μέσο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  κατά  τα  τρία  (3)  τελευταία  έτη,  ήτοι  τις  τρεις
διαχειριστικές χρήσεις (2015,2016,2017) μεγαλύτερο από το  100% του προϋπολογισμού της
υπό  ανάθεσης  εργασίας   (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  σε  εργασίες  συναφείς  με  το
αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης.  

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
1.   Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να

είναι ικανός, να ανταπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό
ανάθεση Έργου. 
Ως  ελάχιστη  προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  του  στο  διαγωνισμό,  ο  Υποψήφιος
Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εν ισχύ, πιστοποιημένη, επαγγελματική  μεθοδολογία για
την  διασφάλιση  της  ποιότητας  του  επιπέδου  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  στον
τομέα:

o Της  προετοιμασίας,  συντονισμού,  διαχείρισης  ή/και  υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και προγραμμάτων τα οποία
να περιλαμβάνουν και δράσεις δημοσιότητας

o Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα και της
Αυτοδιοίκησης

Ο  κατάλογος  των  έργων  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  βεβαιώσεις  επιτυχούς
ολοκλήρωσης έργου από τις αρμόδιες αναθέτουσες αρχές.
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, οι
διαγωνιζόμενοι θα υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία στο Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
από τα οποία θα προκύπτει ότι:
-  Διαθέτουν  την  κατάλληλη  δομή  και  οργάνωση  προκειμένου  να  είναι  σε  θέση  να
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου.
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- Διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία και εμπειρία στο αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται παρακάτω.
Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.
Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται
ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο

Επωνυμία 
Υπεργολάβου

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας

3.  Στήριξη  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων:  Επιτρέπεται  η  κάλυψη  των  ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής, από τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4412/2016.
Έτσι,  σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων,  επικαλείται  τη  δυνατότητα  τρίτου/τρίτων
φορέα/ων  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των  δεσμών του  με  αυτούς,  σχετικά  με  την
εκπλήρωση  των  ελάχιστων  προϋποθέσεων  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας και επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη, οφείλει να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω μέσα του
τρίτου  φορέα  και  αφετέρου  ότι  τα  εν  λόγω  μέσα  καλύπτουν  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις της διακήρυξης διαγωνισμού. Δηλαδή ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει
ότι  ο  τρίτος φορέας θα του διαθέσει  τα απαραίτητα μέσα,  αν αυτός (ο  προσφέρων)
αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την καλυπτόμενη από τη Σύμβαση χρονική περίοδο, ήτοι
για το διάστημα με έναρξη από την υπογραφή της σύμβασης και  λήξη το τέλος της
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας την οποία προτείνει στην τεχνική του προσφορά ο
διαγωνιζόμενος. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να υποβάλλει ως τεκμηρίωση ιδιωτικό
συμφωνητικό  συνεργασίας  και  διάθεσης  πόρων  ή  ΥΔ  περί  συνεργασίας  τους  και
διάθεσης των μέσων που προσφέρονται.

1.1. Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών, της δραστηριότητας, των προϊόντων και
υπηρεσιών  που  διαθέτει,  της  οργανωτικής  δομής,  των  εγκαταστάσεων  και  του
εξοπλισμού που διαθέτει για την εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης την περιγραφή των
μέσων ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών.

1.2 Περιγραφή  των  μέτρων,  ή/και  πρωτοβουλιών  ή/και  επαγγελματικών  πιστοποιήσεων
Ποιότητας  και  διοικητικών  μέτρων  που  έχει  λάβει  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  για  την
διασφάλιση της ποιότητας του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά ISO 9001 ή
ισοδύναμο 

2. Λόγω  της  ειδικής  φύσης  του  Έργου,  οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  διαθέτουν  επί
ποινή αποκλεισμού  ειδική ικανότητα στο αντικείμενο του έργου και να τεκμηριώνουν την
επαγγελματική τους ικανότητα  και  τεχνογνωσία  στο  πλαίσιο  Έργων  αντίστοιχου
μεγέθους  και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση Έργο.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή  σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας  ένα τουλάχιστον μέλος
της ένωσης / κοινοπραξίας θα πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα
ολοκλήρωση  ανάλογων  έργων στα κατωτέρω θεματικά αντικείμενα:

o Της  προετοιμασίας,  συντονισμού,  διαχείρισης  ή/και  υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και προγραμμάτων τα οποία
να περιλαμβάνουν και δράσεις δημοσιότητας

o Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα και της
Αυτοδιοίκησης

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν
υλοποιήσει με επιτυχία τα πέντε τελευταία έτη (από το έτος 2013 έως το έτος  υποβολής
της προσφοράς) από πέντε τουλάχιστον έργα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω αντικείμενα,
με συνολικό (αθροιστικά) προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό του
υπό ανάθεση έργου χωρίς ΦΠΑ.  
Ο  κατάλογος  των  έργων  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  βεβαιώσεις  επιτυχούς
ολοκλήρωσης έργου από τις αρμόδιες αναθέτουσες αρχές.
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Εάν  ο  αποδέκτης  είναι  δημόσιος  φορέας  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης  υποβάλλεται
βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  ή  πρωτόκολλο  παραλαβής  που  συντάσσεται  από  την
αρμόδια  αναθέτουσα  αρχή.  Αν  ο  αποδέκτης  είναι  ιδιωτικός  φορέας,  η  παροχή  θα
αποδεικνύεται  με  βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  και  εάν  τούτο  δεν  είναι  δυνατό,  με
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και προσκόμιση σχετικής έγγραφης σύμβασης.
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης της επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνικής ικανότητας, οι
διαγωνιζόμενοι  θα  υποβάλουν  τα  προαναφερόμενα  στοιχεία  στο  Φάκελο
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

2.1 Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε
πέρας  επιτυχώς  τις  απαιτήσεις  του  Έργου,  σε  όρους  απαιτούμενης  εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον:

1. Υπεύθυνος έργου (ΥΕ) πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 10ετή επαγγελματική
εμπειρία  στη  διαχείριση/  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  και  Εθνικών
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

2. Στελέχη ομάδας έργου:
o Τουλάχιστον τρία (3) άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 5ετή εμπειρία

στη  διαχείριση/  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  και  Εθνικών
συγχρηματοδοτούμενων  έργων  και  προγραμμάτων  τα  οποία  να
περιλαμβάνουν και δράσεις δημοσιότητας.

o Τουλάχιστον  ένα  (1)  άτομο  με  5ετή  εμπειρία  σε  έργα  εφαρμογών

τηλεϊατρικής
Ο υποψήφιος  Ανάδοχος,  για  να παρέχει  επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω
προϋπόθεσης  συμμετοχής,  οφείλει  να  συνυποβάλει  στην  Προσφορά  του  (εντός  του
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής):

-  Αναλυτικά  Βιογραφικά Σημειώματα  όλων των  μελών  της  Ομάδας Έργου
από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή
διευκρίνιση  η  εξειδίκευση,  τα  επαγγελματικά  προσόντα  και  η  εμπειρία  του
σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από το ρόλο που
προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

2.2 Πίνακας των στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας)

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου

Ρόλος στην Ομάδα 
Έργου - Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης

2.3 Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ο 
υποψήφιος Ανάδοχος που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α
Επωνυμία Εταιρεία 
Υπεργολάβου

Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας 
Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου
– Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης

2.4. Πίνακας των τυχόν εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α
Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου

Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ : Οι οικονομικοί  φορείς όσον αφορά τα παραπάνω κριτήρια επιλογής
μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α  του Μέρους ΙV  του ΤΕΥΔ χωρίς να
υποχρεούνται να συμπληρώσουν  οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV.
Για  την πλήρωση των ελαχίστων απαιτήσεων που αναφέρονται στις ως Άνω παραγράφους, ο
Υποψήφιος δύναται να στηρίζεται και να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής
ή/και επαγγελματικής ικανότητας άλλων φορέων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 78  του Ν.
4412/2016,  ανεξάρτητα από την νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού  και  των εν  λόγω
φορέων. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται στην υποβολή ξεχωριστού εντύπου  ΤΕΥΔ (άρθρο 79
του Ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια Οδηγία 15) στο οποίο δηλώνουν προς την Αναθέτουσα
αρχή ότι αφενός δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι αναφερόμενοι στην παρούσα λόγοι
αποκλεισμού  και  αφετέρου  ότι   εγγυώνται  την  παροχή  των  υπηρεσιών  τους  προς  τον
Υποψήφιο σε περίπτωση αναδείξεως του ως Αναδόχου καθ´ όλη τη διάρκεια της Συμβάσεως
σε τρόπο που να  επιτυγχάνεται  η εκτέλεσή της υπηρεσίας  στο ακέραιο,  και  το οποίο θα
υποβληθεί μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του
ΤΕΥΔ.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε ΕΝΑΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ στην κάτωθι
διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65 & ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8, 

106 78, ΑΘΗΝΑ

Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες και στην Ελληνική και μόνο γλώσσα – με εξαίρεση μόνον
όσα αναφέρονται στο Άρθρο 4 της παρούσας. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων
που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Σε εξωτερική όψη του Κυρίως Φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
τα εξής (Άρθρο 92, Ν.4412/2016):
Τα στοιχεία του αποστολέα:
ΠΛΉΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΊΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ
ΤΚ, ΠΟΛΗ
ΤΗΛΈΦΩΝΑ, FAX.
Τον Αποδέκτη:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΚΑΔΗΜΊΑΣ 65 & ΓΕΝΝΑΔΊΟΥ 8, 
106 78, ΑΘΉΝΑ
Την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare 
Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”»
Την ένδειξη:
Αριθμός Διακήρυξης: ΧΧ/2018

Ο  Κυρίως  Φάκελος  Προσφοράς  επιβάλλεται  να  περιλαμβάνει  δύο  επιμέρους   διακριτούς
υποφακέλους,  -επί  ποινή  αποκλεισμού-, οι  οποίοι  πρέπει  να  είναι  ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ  και  να
αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου, όπως παραπάνω κι επιπλέον :

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

 ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Οι επιμέρους ως άνω ξεχωριστοί Φάκελοι φέρουν, τις ενδείξεις του Κυρίως Φακέλου, όπως
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω 
Όλα  τα  ζητούμενα  στοιχεία,  πλην  του  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  Α:  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  επί  ποινή
αποκλεισμού,  υποβάλλονται  σε  ένα  (1)  πρωτότυπο  και  ένα  (1)  αντίτυπο  το  καθένα  και
τοποθετούνται  στον  αντίστοιχο  υποφάκελο,  αναλόγως  του  περιεχομένου  τους,  όπως  αυτό
προσδιορίζεται στη σχετική παράγραφο της παρούσας Διακήρυξης. Δηλαδή στον ενιαίο φάκελο
προσφοράς  ή  ενιαίο  περίβλημα  κάθε  υποψηφιότητας  υπάρχουν  συνολικά  δύο  (2)
σφραγισμένοι υποφάκελοι, ως εξής: 
1.Υποφάκελος Α «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ,
2.Υποφάκελος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίτυπο,
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιτύπων, το πρωτότυπο θα είναι το επικρατέστερο των
άλλων.
Προσφορές  που  δεν  έχουν  χωριστούς  σφραγισμένους  υποφακέλους  (α)  δικαιολογητικών
συμμετοχής και (β) τεχνικής προσφοράς, θα απορρίπτονται.
Σε περίπτωση ενώσεων προσώπων (φυσικών ή νομικών), η κοινή προσφορά υπογράφεται,
υποχρεωτικά,  είτε  από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση, είτε  από εκπρόσωπο τους
νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
Ελλείψεις  στην  αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών)  στοιχείων συμπληρώνονται  κατά  την
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά και την
τεχνική προσφορά, τοποθετημένα στον αντίστοιχο υποφάκελο, ως ακολούθως:
Το ειδικότερο περιεχόμενο των τριών επιμέρους φακέλων είναι το ακόλουθο:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνει τα  δικαιολογητικά,
που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος: 
Α)   Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως
εγκρίθηκε  με  την  υπ'  αριθ.  158/2016  Απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των λόγων αποκλεισμού συμμετοχής του άρθρου 3
της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες  να  υποβάλλουν όλα ή  ορισμένα δικαιολογητικά  της  επόμενης  παραγράφου,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ  :
1) Το ΤΕΥΔ που αφορά στις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης βρίσκεται συνημμένο
στο  τέλος  αυτής  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  και  πρέπει  να  υποβληθεί
υποχρεωτικά από τους  έχοντες  προς τούτο υποχρέωση νομίμως και  προσηκόντως
υπογεγραμμένο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)
2)  Οι οικονομικοί  φορείς  πρέπει να συμπληρώσουν  μόνο την Ενότητα α  του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν  οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV του ΤΕΥΔ 
3) Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και υπογράφεται σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα
στην  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΔΗΓΙΕΣ-  ΜΕΡΟΣ  Β),
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα  διακήρυξη  καθώς  και  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει . 
Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής: 
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1. Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, 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.
2. 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  

Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι: 
 Oτι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης

και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης εργασίας

 Αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  υποβολής  των  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης,  σε

περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση.
Επιπλέον  μαζί  με  την  ως  άνω  ΥΔ  καλείται  να  προσκομίσει  εντός  του  φακέλου
δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς: 
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στοιχεία,  σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο
Άρθρο  5  της  διακήρυξης,  προς  απόδειξη  της  επαγγελματικής,  οικονομικής  και  τεχνικής
ικανότητας του υποψήφιου αναδόχου. 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά
έγγραφα  εκπροσώπησης  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  μπορούν  να
αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία
θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα
αντιστοιχίζει.

Διευκρινίζουμε ότι τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα δεν απαιτούνται να υποβληθούν με την
προσφορά  του  υποψηφίου  αναδόχου  παρά  μόνο  κατά  την  φάση  υποβολής  των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (Άρθρο 9). 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν
όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση
δεν  υποχρεούται  να  περιβληθεί  σε  ιδιαίτερη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλει
προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την
αναγκαία  νομική  μορφή.  Επίσης,  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  πρέπει,  επί  ποινή
αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς
κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της
σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε
περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να
ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  τότε  εάν  οι
συμβατικοί  όροι  μπορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα  εναπομείναντα  μέλη  της,  η  Σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από
την  Αναθέτουσα  αρχή,  η  οποία  και  θα  αποφασίσει  σχετικά.  Εάν  η  Αναθέτουσα  αρχή
αποφασίσει  ότι  τα  εναπομείναντα  μέλη  δεν  επαρκούν  να  εκπληρώσουν  τους  όρους  της
Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους
που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με
απόφαση της Αναθέτουσας αρχής.
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Όσον αφορά τις Υπεύθυνες δηλώσεις: 
Όταν  ο  υποψήφιος  πάροχος  είναι  Ο.Ε.  ή  Ε.Ε.  και  ο  υπογράφων τις  υπεύθυνες  δηλώσεις
ενεργεί  ως νόμιμος εκπρόσωπος της  εταιρείας,  θα υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και  Ε.Π.Ε. απαιτείται  να είναι  υπογεγραμμένες από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και
εκπροσώπησης,  επομένως  θα  ενεργεί  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  και  θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
υπογραφής  τους,  η  οποία  όμως  πρέπει  να  είναι  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)
ημερολογιακών  ημερών πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής των  προσφορών.  Δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ  Β:  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  περιλαμβάνει  την  τεχνική  προσφορά  του
υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την
περιγραφή της υλοποίησης της υπηρεσίας. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή
έμμεση αναφορά στα Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνονται γενικά :
Η  μεθοδολογία  για  την  υλοποίηση  του  έργου,  η  σύσταση  της  Ομάδας  Έργου,  καθώς  και
αναλυτικά βιογραφικά με ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα και ικανότητες που απαιτούνται για
το     συγκεκριμένο έργο των ζητούμενων στελεχών της ομάδας έργου
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1. Παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των μεθοδολογικών εργαλείων που

θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης, αποτύπωση του περιεχομένου και της
δομής του κάθε παραδοτέου και συναφές χρονοδιάγραμμα.

2. Αντίληψη και δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων της υπηρεσίας.
3. Δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων. 
4. Σύνθεση της ομάδας έργου, θέση κάθε στελέχους στην ομάδα, αρμοδιότητες που θα

αναλάβει κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας και επιμέρους εργασίες στις οποίες θα
εμπλακεί. 

5. Τα άτομα, που προτίθεται να ορίσει, ως Υπεύθυνο Έργου και μέλη της ομάδας έργου,
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. Εάν ο Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, και τα
μέλη της ομάδας έργου, δεν είναι μόνιμα στελέχη της εταιρείας ή κάποιου από τα μέλη
της  ένωσης,  που  υποβάλλει  την  προσφορά,  επισυνάπτεται  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι
υπάρχει  συμφωνία  συνεργασίας  και  ότι  δέχονται  τους  όρους  του  παρόντος
διαγωνισμού. Σε περίπτωση συνεργασίας με εξωτερικούς προς το σχήμα συνεργάτες,
υπεύθυνος έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής  παραμένει  καθ’ ολοκληρία ο  ανάδοχος.
Αντικατάσταση του Υπευθύνου Ομάδας Έργου, κατά τη διάρκεια του έργου, μπορεί να
γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οργανωτικό Σχήμα και Απαιτούμενα Προσόντα Αναδόχου
Η Οµάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθµό
έµπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόµενου έργου, των
οποίων  η  εµπειρία  θα  αποδεικνύεται  για  κάθε  στέλεχος  χωριστά  µε  αναλυτικά  βιογραφικά
σηµειώµατα. 
Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  θα  πρέπει  στην  προσφορά  τους  να  προτείνουν  το  κατάλληλο
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οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι, ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση της υπηρεσίας που θα
αναλάβουν. 
Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων που τίθενται για
την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου.
Γενική Οργάνωση
Σε γενικές γραμμές, για το σύνολο του έργου, το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει
ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  ικανό  αριθμό  στελεχών  για  τη  διεκπεραίωση  των
απαιτούμενων εργασιών, με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία.
Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ’ ελάχιστον:

1. Υπεύθυνος  έργου  (ΥΕ) πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  με  10ετή  επαγγελματική
εμπειρία στη διαχείριση/ υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων
έργων και προγραμμάτων.

2. Στελέχη ομάδας έργου:
o Τουλάχιστον τρία (3) άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 5ετή εμπειρία

στη  διαχείριση/  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  και  Εθνικών
συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων.

o Τουλάχιστον  ένα  (1)  άτομο  με  5ετή  εμπειρία  σε  έργα  εφαρμογών

τηλεϊατρικής

Σε  περίπτωση που  στην  Ομάδα  Έργου περιλαμβάνονται  στελέχη  που δεν  είναι  μόνιμοι
εργαζόμενοι  του προσφέροντα,  είναι  αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεων των
προσώπων  αυτών  (εντός  του  Φακέλου  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής),  στις  οποίες  θα
δηλώνεται  ότι  υπάρχει  σχετική  συμφωνία  συνεργασίας  με  τον  προσφέροντα,  ότι  δεν
συμμετέχουν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  σε  οποιαδήποτε  άλλη  προσφορά  για  τον  ίδιο
διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ(ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ)

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  σταθερής  τιμής,  και  όπως  προβλέπει  η
παρούσα, το στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους βάσει του
οποίου  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  ανταγωνίζονται  αποκλειστικά  και  μόνο  βάσει  ποιοτικών
κριτηρίων  (Άρθρο  86  Ν.  4412/2016  Κριτήρια  ανάθεσης  των  συμβάσεων  -  άρθρο  67  της
Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Τα  κριτήρια  ανάθεσης  διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και
συνοδεύονται  από  προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των
πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός
συμμόρφωσής τους προς αυτά. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει
αποτελεσματικά  την  ακρίβεια  των  πληροφοριών  και  αποδείξεων,  τις  οποίες  παρέχουν  οι
προσφέροντες.
ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε
κάθε περίπτωση σε 100.
Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
U = (σ1Κ1) + (σ2Κ2) + ... + (σνΚν)

όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1.
Η σχετική στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον
προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
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Κριτήριο
(Κi)

Περιγραφή
Συντελεστής
βαρύτητας (σi)

Κ1

Κατανόηση του Έργου:
Κατανόηση του αντικειμένου, του περιβάλλοντος και των
απαιτήσεων  του  έργου,  σαφήνεια  και  πληρότητα  της
προσφοράς, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του έργου.

40%

Κ2

Μεθοδολογική προσέγγιση:
Οργάνωση και ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών,
καταλληλότητα  και  αποτελεσματικότητα  των
προτεινόμενων μεθόδων, εργαλείων και παραδοτέων.

30%

Κ3

Προγραμματισμός Υλοποίησης Έργου:
Φάσεις / Παραδοτέα έργου - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
έργου.

15%

Κ4

Οργάνωση της Υλοποίησης του Έργου:
Πληρότητα  και  επάρκεια  σχήματος  οργάνωσης  ομάδας
έργου  και  κατανομής  εργασιών,  χαρακτηριστικά  της
ομάδας έργου.

15%

Σύνολο 100%

Η συνολική βαθμολογία (U) των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς εξάγεται ως
άθροισμα  των  επιμέρους  γινομένων  της  βαθμολογίας  κάθε  κριτηρίου  επί  τον  αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας (σ).
Για τη συνολική βαθμολόγηση των προσφορών, κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω τύπου:

U = (σ1Κ1) + (σ2Κ2) + (σ3Κ3) + (σ4Β4) = (0,4Κ1) + (0,3Κ2) + (0,15Κ3) + (0,15Β4)

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η βαθμολόγηση θα είναι πλήρως και ειδικά  αιτιολογημένη και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο, όπως ορίζει το άρθρο
86 του  ν.4412/2016.
Η  βαθμολογία  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  έως  120  βαθμούς.  Η
βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών.
Η  βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  έως  120  βαθμούς  όταν  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές
προδιαγραφές.
Βαθμολογία που είναι  κατώτερη  των 100 βαθμών συνεπάγεται  απόρριψη της προσφοράς,
καθώς η Τεχνική Προσφορά κρίνεται ως ανεπαρκής και δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
παρούσας.
Δεδομένου ότι το στοιχείο του κόστους λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής βάσει του οποίου οι
οικονομικοί  φορείς  θα  ανταγωνίζονται  αποκλειστικά  και  μόνο  βάσει  ποιοτικών  κριτηρίων
(δυνάμει της περ. 7, Άρθρο 86 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, προσωρινός ανάδοχος
αναδεικνύεται  εκείνος  που  έχει  συγκεντρώσει  το  μεγαλύτερο  βαθμό  αξιολόγησης
τεχνικής προσφοράς «U».
Προσφορά  που  είναι  αόριστη  και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  ή  υπό  αίρεση,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  του  αρμόδιου  για  την  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  οργάνου,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις
τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης,  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Αντίθετα  δεν
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απορρίπτονται  προσφορές,  εάν  οι  παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις  κρίνονται  ως  επουσιώδεις,
οπότε θεωρούνται αποδεκτές.
Απoκλίσεις απo όρους της διακήρυξης, ή από σημεία τωv τεχνικών προδιαγραφών πoυ έχουν
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν
απόρριψη τωv προσφορών.
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Αναθέτουσας
αρχής και  θα ανακοινωθεί εγγράφως στον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή
που συνεδριάζει  δημόσια,  μέχρι  την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών,  που ορίζεται  στη
διακήρυξη. Σε περίπτωση που οι προσφορές αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με courier πρέπει
να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας αρχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα
διεξαγωγής  του  διαγωνισμού.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  οι  φάκελοι  προσφορών  πρέπει  να
φέρουν ημερομηνία και ώρα κατάθεσης, καθώς και μονογραφή από τον αρμόδιο υπάλληλο του
πρωτοκόλλου.
Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθμός της προσφοράς, ο οποίος
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της. 
Όταν παρέλθει η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης
των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε
λόγο αποδοχή προσφοράς μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, με ποινή ακυρότητας του
διαγωνισμού, εκτός εάν η εμπρόθεσμη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και
μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, και στην ημερομηνία που αναφέρεται στην
παρούσα ως ‘ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ξεκινά η δημόσια
συνεδρίαση  και  αρχίζει  από  την  επιτροπή,  η  αποσφράγιση  του  κυρίως  φακέλου  και  του
φακέλου των δικαιολογητικών, κατά σειρά παράδοσής τους. 
Η διαδικασία της αποσφράγισης των δικαιολογητικών είναι : 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής
στην ανοικτή διαδικασία, 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.   Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  καταχωρεί  όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα
του ελέγχου αυτών σε  πρακτικό,  το  οποίο  υπογράφεται  από τα  μέλη της.  Οι  φάκελοι  των
τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται  από την
Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από την Επιτροπή και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα
που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
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  δεν  γίνονται  αποδεκτές  και  την  αποδοχή  ή/και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της
σύμβασης.
Μετά το πέρας και της τεχνικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τον τελικό Πίνακα
Κατάταξης  των  διαγωνιζομένων  κατά  φθίνουσα  σειρά  αξιολόγησης,  από  τον  οποίο  και
προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή Ανάδοχος της υπηρεσίας. 
Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού.
Tα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής (άρθρο 117
Ν.  4412/2016)  να  λάβουν  χώρα  σε  μία  συνεδρίαση  και  επικυρώνονται  με  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής. 
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Διευκρινίσεις προσφορών:
Η Επιτροπή  Διαγωνισμού  έχει  το  δικαίωμα,  εφ’ όσον  το  κρίνει  αναγκαίο,  να  ζητήσει  από
Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα Προκήρυξη.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και
δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην
Επιτροπή  Διαγωνισμού,  μέσα  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα,  που  αυτή  θα  ορίζει,  κατά
περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των επτά  (7) εργασίμων ημερών.
Από  τις  διευκρινήσεις  που  δίνονται  από  Προσφέροντες,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

14.1. Μετά την έκδοση της Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, ο Προσωρινός Ανάδοχος εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ήτοι  τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Τα εν λόγω Δικαιολογητικά προσκομίζονται  σε Σφραγισμένο Φάκελο,  ο οποίος παραδίδεται
στην Επιτροπή, προκειμένου να ελεγχθούν. 
Ο Προσωρινός Ανάδοχος προσκομίζει, τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
9.1 εάν είναι Έλληνας πολίτης:
9.1.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μηνών) από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,   από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει
καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 .
9.1.2   Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου
εξαμήνου  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,   από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  δεν  τελεί  σε  πτώχευση  και,  επίσης,  ότι  δεν  τελεί  σε  διαδικασία  κήρυξης
πτώχευσης.  Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  του  στην  αλλοδαπή,  το  εν  λόγω  δικαιολογητικό
εκδίδεται  με  βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι  εγκατεστημένος,  από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό,
9.1.3  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους  οφείλει να καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο
σε αυτούς προσωπικό
9.1.4  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, είναι
ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  Κοινωνικής
Ασφάλισης (κύριας  και  επικουρικής) για  όλο  το  απασχολούμενο  σε  αυτούς  προσωπικό,
καθώς και ως προς τις Φορολογικές Υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του
στην αλλοδαπή, το εν λόγω δικαιολογητικό εκδίδεται  με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Τα εν
λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον κατά την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
9.1.5  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα πιστοποιείται  αφενός η
εγγραφή του σ` αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, εκδόσεως εντός του τελευταίου εξαμήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι αφενός ήταν εγγεγραμμένος κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υποβολή
των δικαιολογητικών κατακύρωσης
9.1.6   Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,  από το οποίο  να προκύπτουν οι  πράξεις  επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  αίτησης
συμμετοχής.

19



9.1.7 Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού
προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις ως περ. (γγ ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016
Νομιμοποιητικά έγγραφα :
1. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ σύστασης,

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η
ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας

2. Για  Ε.Π.Ε:  α)  ισχύον   καταστατικό  και   β)  σειρά  Φ.Ε.Κ  σύστασης,  τροποποιήσεων
καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε

3. Εάν  ο  προσφέρων  είναι  προσωπική  εταιρεία  (Ο.Ε,  Ε.Ε)  πρέπει  να  προσκομίσει
επικυρωμένο  αντίγραφο  του  τελευταίου  ισχύοντος  καταστατικού  από  το  οποίο  να
προκύπτουν οι διαχειριστές

Τα  παραπάνω  νομιμοποιητικά  έγγραφα  και  στοιχεία  πρέπει  να  αποδεικνύουν  την  εν  γένει
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το Καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με
πιστοποιητικό περί  μη τροποποίησης,  ώστε  να εξασφαλίζεται  ότι  δεν έχει  πραγματοποιηθεί
άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ που έχει
κατατεθεί.
9.2 εάν είναι αλλοδαπός:
9.2.1  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03
μήνες) από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
9.2.2  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε κάποια από τις καταστάσεις της
παραγράφου 9.1.2 του παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται  οι  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  9.1.4  του  παρόντος  άρθρου  και  αυτό  το
πιστοποιητικό.  Το  συγκεκριμένο  πιστοποιητικό  πρέπει  να  είναι  έκδοσης  του  τελευταίου
εξαμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 
9.2.3  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  του,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να
παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
9.3 εάν είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό:
9.3.1 Τα άνωθεν δικαιολογητικά των παραγράφων 9.1 και 9.2 του παρόντος, αντίστοιχα εάν
είναι ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο,
9.3.2. Ειδικότερα σημειώνεται, ότι όσον αφορά τα ανωτέρω,  τα  νομικά πρόσωπα πρέπει να
προσκομίζουν για  τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης ευθύνης
και των προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρία) και  για όλα τα μέλη
του ΔΣ  και  διευθύνοντα σύμβουλο για τις  ανώνυμες εταιρίες,  απόσπασμα ποινικού
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί
με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της  παραγράφου 9.1.1 του
παρόντος άρθρου,
9.4 εάν είναι συνεταιρισμός:
9.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου (03 μήνες)   από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει  ότι  ο
Πρόεδρος  του Διοικητικού  του  Συμβουλίου δεν  έχει  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016,
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9.4.2  τα  δικαιολογητικά  των  παραγράφων  9.1.2  και  9.1.3 του  παρόντος  άρθρου,  εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της παραγράφου  9.2.2 του παρόντος άρθρου,
εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς  συνεταιρισμούς,  καθώς  και  της  παραγράφου  9.3.2 του
παρόντος άρθρου,
9.4.3 βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
9.5 Εάν είναι Ένωση Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υπέβαλαν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση.

Επιπλέον ο Προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει: 
 Προς  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας:

δημοσιευμένους  ισολογισμούς  ή  αποσπάσματα  ισολογισμών  των  (3)
τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευσή
τους  απαιτείται  από  τη  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος  ο
προσφέροντας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί
δραστηριότητα  κατά  χρονικό  διάστημα  που  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση  κατά
νόμου τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς εφόσον υπάρχουν
ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης
ισολογισμών,  είναι  υποχρεωτική  η  κατάθεση  Υπεύθυνης  Δήλωσης  περί  της
χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου
σχετικού εγγράφου.

     Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο 

Εξαιρέσεις 
1. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν

όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως ακολούθως: 
• Για  τους ημεδαπούς με ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη

στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού
όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

• Για τους αλλοδαπούς με ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντος ή, στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ενώπιον
δικαστικής  ή  διοικητική  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου   επαγγελματικού
οργανισμού  της  χώρας  του  προσφέροντος  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  τόσο  η
αδυναμία  έκδοσης των συγκεκριμένων εγγράφων όσο και  ότι  ο  προσφέρων  δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.

2. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση
σύμφωνα  με  τον  Ν.  1599/86  του  νομίμου  εκπροσώπου  του  νομικού  προσώπου  ή
Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης
αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ελλείψεις δικαιολογητικών
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά όπως απαριθμήθηκαν πιο
πάνω, ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες

επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, καθώς και να
αποκλείσει  τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις
εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν
αποκλειστικά  σε  ήδη  υποβληθέντα  έγγραφα  και  όχι  στην  αντικατάσταση
υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.

Η Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, προβαίνει στην Αποσφράγιση του Φακέλου
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αυτού. Μονογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής ανά φύλλο τα έγγραφα
του  ως  άνω  Φακέλου.  Στη  συνέχεια,  η  Επιτροπή  ελέγχει  αν  ο  Φάκελος  Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου πληροί τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Όλοι όσοι συμμετείχαν στο στάδιο Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών
έχουν  δικαίωμα  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  Αποσφράγισης  του  Φακέλου  των
Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  Προσωρινού  Αναδόχου  και  να  λαμβάνουν  γνώση  των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων, συντάσσει πρακτικό στο οποίο, τουλάχιστον:

 αναφέρει τις συγκεκριμένες ενέργειες και τα Αποτελέσματα του σταδίου Αξιολόγησης

του  Φακέλου  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  Προσωρινού  Αναδόχου  και
προτείνει/εισηγείται την Αποδοχή ή Μη του εν λόγω Φακέλου, παραθέτοντας πλήρη
αιτιολογία.

 αναφέρει τα ονόματα και την ιδιότητα όσων διαγωνιζομένων παρευρέθησαν κατά την

αποσφράγιση του φακέλου ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή παραδίδει:

 το ως άνω πρακτικό εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές, το οποίο συνέταξε κατά

τα ανωτέρω,
 το φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου και,

 τα τυχόν υπομνήματα που έχουν υποβληθεί,

 στο  αρμόδιο  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  που  είτε  επικυρώνει  το  εν  λόγω

πρακτικό,  εφόσον συμφωνεί,  είτε  αποφασίζει  διαφορετικά,  παραθέτοντας  ειδική  και
πλήρη  αιτιολογία,  ιδίως  αναφορικά  με  την  απόκλισή  της  από  το  πρακτικό  της
Επιτροπής. Τέλος, η εν λόγω Απόφαση, αποστέλλεται μαζί με το εν λόγω Πρακτικό, με
κάθε πρόσφορο τρόπο, προς όλους τους διαγωνιζόμενους του σταδίου Αποσφράγισης
και Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

Γενικές Διατάξεις:
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος ΔΕΝ προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στο  παρόν  άρθρο,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά, την ανωτέρω διαδικασία περί Προσωρινού Αναδόχου. Σε περίπτωση που και αυτός
δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται,
κατά  τα  ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  διαγωνιζόμενο  με  την  αμέσως  επόμενη
συμφέρουσα  Προσφορά  και  ούτω  καθ`  εξής.  Αν  κανένας  από  τους  διαγωνιζόμενους  δεν
προσκομίσει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή
περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  τα  οποία  απαιτούνται,  ο  διαγωνισμός
ματαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την  Απόφασή της που εκδόθηκε δυνάμει  του Άρθρου 9 της
παρούσας Προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016  και στη  συνέχεια
καλεί  τον  ανάδοχο  εντός  προθεσμίας  το  πολύ  δέκα  (10)  ημερών  να  προσέλθει  για  την
υπογραφή της. 
Η καταρτισθείσα σύμβαση θα περιλαμβάνει:  

 Τα παραδοτέα,  σύμφωνα με  τους  όρους της παρούσας Προκήρυξης  ,  των λοιπών

τευχών και της Τεχνικής Προσφοράς του,
  τη συμβατική αμοιβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, και των

λοιπών τευχών της,
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 τη συμφωνία της κατακύρωσης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης

και του σχεδίου Σύμβασης που προσαρτάται στην παρούσα
Με  την  κοινοποίηση της  ως άνω απόφασης η  Σύμβαση θεωρείται  ως  συναφθείσα.  Το  δε
έγγραφο της Σύμβασης που θα υπογραφεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπός, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο
του  στην  Ελλάδα,  εάν  τέτοιος  έχει  οριστεί.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  αποστέλλεται  σχετικό
μήνυμα τηλεομοιοτυπίας και συστημένη επιστολή στον αλλοδαπό προσωρινό ανάδοχο – στην
Ελληνική βεβαίως Γλώσσα.
 Η σύναψη της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
του προσωρινού αναδόχου, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος δεν εκφράσει γραπτά τη σχετική
αναιτιολόγητη αντίρρησή του, εντός πέντε (05) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν της
ως  άνω  ανακοίνωσης.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  σύμβαση  θεωρείται  συναφθείσα,  εφόσον
παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία.
Μετά την κοινοποίηση της ως άνω ανακοίνωσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην
προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου, ο προσωρινός Ανάδοχος έχει υποχρέωση να
προσέλθει,  εντός δέκα  (10) ημερών,  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να
υπογράψει το κείμενο της Σύμβασης. 
 Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει  Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό
τέτοιο  που οποίο  αντιστοιχεί  στο  5%  επί  της  Συνολικής  Συμβατικής  Τιμής  άνευ  ΦΠΑ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
 Εάν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει, κατά τα ανωτέρω, να υπογράψει το κείμενο της
Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας

της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β) Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  στην  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) Η  εγγυητική  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των

παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους  δύο  συμβαλλόμενους.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση
γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόμενα,  των  παρατηρήσεων  και  του
εκπροθέσμου.

δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και
έχουν,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να
εκδίδονται  από το Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή να παρέχεται  με  γραμμάτιο  του Ταμείου
Παρακαταθηκών και  Δανείων με  παρακατάθεση σε  αυτό  του  αντίστοιχου  χρηματικού
ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση
οικονομικό φορέα.

ε) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
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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) τους όρους ότι:
-  η  εγγύηση  παρέχεται  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
της Αναθέτουσας αρχής και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και
τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Δεν  απαιτείται  αναφορά  στον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την

ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.

 Οι υπηρεσίες της Αναθέτουσας αρχής επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ/ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για όλα τα στάδια αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων εφαρμόζονται οι
διατάξεις  του άρθρου 127 του  Ν. 4412/2016 (Οι Ενστάσεις υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας αρχής) , όπου και πρωτοκολλούνται. 
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η  προθεσμία άσκησης  της
είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, 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 Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο (άρθρο 127 παρ.2 Ν.4412/16).
Επί  των  Ενστάσεων  αυτών  γνωμοδοτεί  η  Επιτροπή  Ενστάσεων.  Οι  αποφάσεις  της
Αναθέτουσας Αρχής για  κάθε  στάδιο  του  διαγωνισμού,  καθώς και  οι  αποφάσεις  επί  τυχόν
ενστάσεων  θα  κοινοποιούνται  εγγράφως  στους  προσφέροντες  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στα
επιμέρους στάδια.
Οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα υποβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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ΑΡΘΡΟ 13: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το  έργο  συγχρηματοδοτείται,  σε  ποσοστό  85%  από  το  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΕΤΠΑ)  και  15%  από  εθνικούς  πόρους  ενώ  στον
προϋπολογισμό της Αναθέτουσας αρχής έχει προβλεφθεί κωδικός με Κ.Α. 64.98
Οι πληρωμές θα ακολουθούν και την κατά τμήματα παράδοση του έργου απ’ τον Ανάδοχο, μετά
από  πιστοποίηση  του  παρασχεθέντος  έργου  και  την  έκδοση  αντίστοιχης  εντολής  από  την
Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Η καταβολή της αμοιβής προς τον «Ανάδοχο»
θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τροποποίηση Συμβατικού Όρου επιτρέπεται, μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας όλων των
συμβαλλομένων μερών.
Δεν επιτρέπεται τροποποίηση Συμβατικού Όρου η οποία αλλοιώνει το Συμβατικό Αντικείμενο
κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

15.1 Τα  συμβαλλόμενα μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση των Συμβατικών τους\
Υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε  περιστατικά ανωτέρας
βίας,  όπως ορίζονται στη νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία
αποδεικνύεται προσηκόντως.
15.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών του η οποία οφείλεται
σε γεγονός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος
άρθρου, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά που δικαιολογούν την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου του
παρόντος  άρθρου,  εντός  αποσβεστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών, από  τότε  που
συνέβησαν,  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα  αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει,  σχετικά,  εντός  είκοσι (20)  ημερών, από την λήψη του σχετικού
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η
αποδοχή των ισχυρισμών του Ανάδοχου.
15.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αναστείλει μονομερώς την εκπλήρωση μέρους ή του
συνόλου της Σύμβασης, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο.
Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την αναστολή,
η ημερομηνία έναρξης της διακοπής, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της.
15.4 Από  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  γνωστοποίησης  αναστέλλονται  οι  συμβατικές
υποχρεώσεις  του  Αναδόχου,  πλην  των  υποχρεώσεων  εμπιστευτικότητας  και  εχεμύθειας,
οφείλει, όμως, να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της
Αναθέτουσας Αρχής και την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, μετά την άρση των λόγων που
επέβαλαν την αναστολή της.
15.5 Μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την Αναστολή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται  να ειδοποιήσει  αμελλητί  τον Ανάδοχο εγγράφως. Η Σύμβαση, εκτός εάν
ορίζεται  διαφορετικά  στην  παρούσα  Προκήρυξη,  ενεργοποιείται  αυτοδικαίως,  μετά  την
κοινοποίηση  στον  Ανάδοχο  της  ειδοποίησης  του  προηγούμενου  εδαφίου  της  παρούσας
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παραγράφου.
15.6 Το χρονικό διάστημα της Αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της Σύμβασης. Μετά την
ειδοποίηση του Αναδόχου κατά τις διατάξεις του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν
ορίζεται  διαφορετικά  στην  γνωστοποίηση  του  Άρθρου  15.3. της  παρούσας  προκήρυξης,  η
Σύμβαση συνεχίζεται για χρόνο τουλάχιστον ίσο με εκείνον που υπολειπόταν κατά το χρόνο
επέλευσης της αναστολής και έως τη συμπλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.
15.7 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα Μετάθεσης του Χρονοδιαγράμματος
εκτέλεσης της Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων
του χρονοδιαγράμματος.
15.8 Η αναστολή μέρους ή του συνόλου της Σύμβασης και η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος
επιτρέπονται για λόγους απρόβλεπτους που βρίσκονται αντικειμενικά εκτός του ελέγχου και του
πεδίου δράσης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο  Ανάδοχος  ΔΕΝ  δικαιούται  να  μεταβιβάσει  ή  εκχωρήσει  τη  Σύμβαση  ή  μέρος  αυτής.
Δικαιούται, όμως, να χρησιμοποιεί προστηθέντες υπεργολάβους και βοηθούς εκπλήρωσης για
τις πράξεις και παραλείψεις των οποίων ευθύνεται έναντι τρίτων και έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής, κατά τον νόμο. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει,  χωρίς την έγγραφη άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής, το δικαίωμα είσπραξης της Συμβατικής του Αμοιβής.
Η παράβαση ενός εκ των όρων του παρόντος Άρθρου από τον Ανάδοχο παρέχει την διακριτική
ευχέρεια στην Αναθέτουσα Αρχή – έπειτα από σχετική εισήγηση του αρμοδίου συλλογικού
οργάνου – να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να του επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδοτέων μέχρι τις ημερομηνίες παραλαβής αυτών.
Από αυτές τις ημερομηνίες, η κυριότητά τους μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα
με τα κατωτέρω.
Η κυριότητα του παραδιδόμενου Έργου με την οριστική παραλαβή του, μεταβιβάζεται από τον
Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα χρήσης τους κατ’ αποκλειστικότητα και δικαίωμα
περαιτέρω μεταβίβασης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα περιγραφόμενα στη
Σύμβαση προϊόντα ελεύθερα από κάθε βάρος ή/και περαιτέρω δικαίωμα τρίτου και να καλύψει
με  δικές  του  δαπάνες  την  απαλλαγή  από  οποιουσδήποτε  περιορισμούς  εμποδίζουν  ή  θα
εμπόδιζαν στο μέλλον την εκμετάλλευση των προϊόντων από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα
με τους όρους της χρήσης και χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνσή της.
Η  κυριότητα  παραδοτέων  στην  ανάπτυξη  των  οποίων  με  οποιονδήποτε  τρόπο  συμβάλλει
ενεργά η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει εξαρχής στην τελευταία, τουλάχιστον κατά το μέρος που τα
αντίστοιχα παραδοτέα παράγονται από αυτή.
Στα παραπάνω αναφερόμενα καλύπτεται και όλο το περιεχόμενο και όποια βοηθητικά στοιχεία,
θα αναπτυχθούν για τις ανάγκες του Έργου.
Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του Έργου μεταβιβάζεται, επ’ αόριστον,
στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση απ’ αυτήν, από τη
γέννησή του.
Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά
την εκτέλεση της Σύμβασης,  είναι  εμπιστευτικό και ανήκει  στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής.  Ο  Ανάδοχος,  μόλις  ολοκληρώσει  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  παραδίδει  όλα  τα
έγγραφα και  τα στοιχεία  στην Αναθέτουσα Αρχή.  Ο Ανάδοχος μπορεί  να  κρατά  αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά ΔΕΝ επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς
άλλους από τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής.
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Εάν  τρίτοι  αποδεικνύουν  δικαιώματα  επί  των  υπηρεσιών  που  παρέχει  ο  Ανάδοχος,  με
αποτέλεσμα η Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προβεί  με  δικές  του  δαπάνες  σε  κάθε  πρόσφορη  ενέργεια  για  την  παροχή  ποσοτικά  και
ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής
από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα
Αρχή οφείλει  να ειδοποιήσει  αμέσως και  γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά,  για λογαριασμό της
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται με
όλα  τα  έξοδα  τα  οποία  θα  κληθεί  να  καταβάλει  η  Αναθέτουσα  Αρχή  εξ  αυτού  του  λόγου,
συμπεριλαμβανομένης  και  κάθε  δικαστικής  δαπάνης  ή  αμοιβής  δικηγόρων  και,  αφετέρου,
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα
υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος.

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΈΡΓΟΥ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η Παραλαβή του Έργου θα γίνει, σύμφωνα
με τα όσα ορίζονται στις οικείες διατάξεις, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το οποίο είναι:

 Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)

Η Επιτροπή Παραλαβής συστήνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ( 221 παρ. 11β του Ν.
4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 19: ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον  Ανάδοχο  για  τους  λόγους  και
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις.
Η  παράδοση  και  η  παραλαβή  των  παραδοτέων  του  έργου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί και θα επισυναφθεί στη Σύμβαση
μετά των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης  του
έργου  ή  του  συνόλου  αυτού  από  υπέρβαση  τμηματικής  ή  συνολικής  προθεσμίας,  με
υπαιτιότητα του Αναδόχου, δύναται να επιβάλλονται κυρώσεις και ποινικές ρήτρες (σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα των διατάξεων του Ν. 4412/2016), Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί,
με  αποκλειστική  υπαιτιότητά  του,  τη  συνολική  προθεσμία  περάτωσης  του  Έργου  ή
οποιαδήποτε τμηματική προθεσμία υποβολής Παραδοτέων, Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
επιβάλλει ποινικές, ως ακολούθως:
- Για κάθε ημέρα υπέρβασης συγκεκριμένης προθεσμίας υποβολής παραδοτέου του Έργου και
μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (1,0 %) του συμβατικού προϋπολογισμού που αναλογεί στο εν λόγω Παραδοτέο.
- Για υπέρβαση της προθεσμίας υποβολής Παραδοτέων του Έργου μεγαλύτερη των τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, απευθύνει έγγραφη πρόσκληση στον
Ανάδοχο  να  εκπληρώσει  όλες  τις  καθυστερημένες  συμβατικές  της  υποχρεώσεις  εντός
προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερολογιακών  ημερών  και  σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης,  την
κηρύσσει έκπτωτο με παρακράτηση της αμοιβής του.
- Η ποινική ρήτρα δύναται να εισπραχθεί με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων της ΚΕΔΕ. 
Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν κατ’ ελάχιστον δώδεκα (12) ημέρες τις προκηρύξεις και,
ανεξαρτήτως της διαδικασίας ανάθεσης αυτών, στο ΚΗΜΔΗΣ, όπου θεωρείται ως έναρξη της
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διαδικασίας δημοσίευσης.
Τέλος  αναρτάται  ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr  και  στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας αρχής, www.kedke.gr
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Β΄ ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου
«Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System –
EHEALTH Monitoring»  (Βελτιώνοντας  την  πρόσβαση  στις  υπηρεσίες  υγείας  μέσω
προσωπικού συστήματος παρακολούθησης) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
«INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Β1: Συνοπτική περιγραφή του έργου
Το  έργο  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  ενός  πληροφοριακού  συστήματος  παρακολούθησης  της
υγείας των πολιτών σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε ΤΠΕ και προσωπικούς μη
επεμβατικούς  αισθητήρες.  Το  σύστημα  αυτό  δεν  θα  παρέχει  μόνο  απομακρυσμένη
παρακολούθηση της υγείας των πολιτών, εκτός παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλοντος,
αλλά  θα  δημιουργεί  μια  μόνιμη  διασύνδεση  των  πολιτών  με  το  ιατρικό  προσωπικό,
συμβάλλοντας άμεσα στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες
υπηρεσίες  υγείας,  στοχεύοντας  στην  κοινωνική  και  οικονομική  ανάπτυξη  της  διευρυμένης
Ευρώπης.

Το προτεινόμενο σύστημα φέρνει την προσωποποιημένη και οικονομική παρακολούθηση της
υγείας σε όλο τον πληθυσμό των δύο κρατών. Ο στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της
δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής, υιοθετώντας τεχνολογίες οι οποίες προσαρμόζονται
στις προσωπικές ανάγκες και συγχρόνως είναι αυξημένης αξιοπιστίας και μειωμένου κόστους.
Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου,
φιλικού στη χρήση, προσαρμόσιμου, φορητού, προσωπικού και χαμηλού κόστους συστήματος
ηλεκτρονικής  υγείας  για  όλους.  Το  σύστημα  αυτό  θα  αποτελείται  από  ένα  κεντρικό
πληροφοριακό  σύστημα  και  από  προσωπικές  φορητές  συσκευές  με  αισθητήρες  που  θα
παρέχουν: (1) απομακρυσμένη παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του πολίτη, (2) τη
συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ασθενούς με τη θεραπευτική του αγωγή, (3)
ζωντανή σύνδεση με το ιατρικό προσωπικό. 

Το σύστημα θα μπορεί να προσαρμόζεται και να ενισχύει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε:
(1)  γενικό  πληθυσμό  (προληπτική  ιατρική),  (2)  βραχυχρόνιους  πάσχοντες,  (3)  χρόνιους
πάσχοντες.

Το έργο “eHealth Μonitoring” εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας,  «Ελλάδα –  Βουλγαρία»,  στον Άξονα Προτεραιότητας 4  «A Socially  Inclusive
Cross-Border  Area»,  Επενδυτική Προτεραιότητα 9a  «  Investing  in  health  and  social
infrastructure  which  contribute  to  national,  regional  and  local  development,  reducing
inequalities in terms of health status, promoting social inclusion through improved access to
social,  cultural  and recreational  services and the transition from institutional  to  community-
based services» και ειδικό στόχο 8 «To improve access to primary and emergency health care
(at isolated and deprived communities) in the CB area».

Έχει διάρκεια 24 μήνες, με συνολικό προϋπολογισμό  έργου 629.753,24 €. Ο προϋπολογισμός
προέρχεται κατά 85% από Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους
(ΠΔΕ).

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους κάτωθι φορείς:

1. Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (Επικεφαλής)

2. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας

3. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

4. Ιατρικός Σύλλογος Ροδόπης 

5. Δήμος Kirkovo 
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6. Association “EURORADAR”

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας – ΠΕ (Work Packages – WP)

 ΠΕ 1: Διαχείριση και Συντονισμός (WP 1: Project Management & Coordination)
 ΠΕ 2: Επικοινωνία & Διάχυση (WP 2: Communication & Dissemination)
 ΠΕ 3: Ενσωμάτωση πολιτικής (WP 3: Policy Integration)
 ΠΕ 4: Κοινό Σύστημα Διαχείρισης (WP 4: Joint Monitoring System)
 ΠΕ 5: Πληροφόρηση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση (WP 5: Information, training &

awareness raising)

Β2: Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου

Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  έργου,  ο  Ανάδοχος θα  αναλάβει  την  υλοποίηση συγκεκριμένων
ενεργειών και δράσεων του έργου EHEALTH Monitoring, έτσι όπως αυτές απορρέουν από το
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του έργου. Για το λόγο αυτό η κωδικοποίηση των
παραδοτέων ακολουθεί την αντίστοιχη κωδικοποίηση του  Application Form. Συγκεκριμένα, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει να υλοποιήσει τα ακόλουθα:

1. Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΠΕ1)

Δράση 1.1: Διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Περιλαμβάνει  την  υποστήριξη  στην  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  του  φυσικού  και
οικονομικού αντικειμένου  των δράσεων της Αναθέτουσας Αρχής,  καθώς και  στη  διοικητική,
οικονομική  και  τεχνική  διαχείριση  του  έργου  της,  μέσα  από την  προετοιμασία  κατάλληλων
εξαμηνιαίων αναφορών προόδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οδηγούς και  εργαλεία του
Προγράμματος.

Για τις ανάγκες του έργου και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει
επίσης να συμμετέχει  σε διακρατικές συναντήσεις, όποτε και όπου αυτές ορίζονται από την
ομάδα του έργου και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, για την
εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα διατηρεί επικοινωνία
με τον Συντονιστή του έργου και τους λοιπούς εταίρους, εκπροσωπώντας -όπου απαιτείται -
την Αναθέτουσα Αρχή

Παραδοτέο 1.2.2: Τακτικές και έκτακτες αναφορές προόδου και αξιολόγησης (progress
reports) του έργου.

Παραδοτέα ΠΕ 1 Χρονοδιάγραμμα
Σταθερή τιμή

(σε Ευρώ συμπ. ΦΠΑ)

Π1.2.2: 1η Αναφορά Τεχνικής
υποστήριξης προόδου (από την
υπογραφή της σύμβασης έως

31/12/2018)

έως 20/01/2019 500,00

Π1.2.2: 2η Αναφορά Τεχνικής
υποστήριξης προόδου (από
01/01/2019 έως 30/06/2019)

έως 20/07/2019 500,00

Π1.2.2: 3η Αναφορά Τεχνικής
υποστήριξης προόδου (από
01/07/2019 έως 31/12/2019)

έως τη λήξη του έργου
(31/08/2019)

500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 1 1.500,00 
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2.  Παροχή  υπηρεσιών  υποστήριξης  σε  δράσεις  επικοινωνίας  και  δημοσιότητας  του
έργου (ΠΕ2)

Δράση 2.1: Σχέδιο Επικοινωνίας & Διάχυσης του έργου

Ο Ανάδοχος είναι  υπεύθυνος για το σχεδιασμό ενός λεπτομερούς σχεδίου επικοινωνίας και
διάχυσης του έργου. Το πλάνο αυτό θα καθορίζει την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του
έργου, τις βασικές ομάδες-στόχους και τους βασικούς φορείς, τα κανάλια και τα εργαλεία για
τους σκοπούς διάδοσης.  Επίσης θα παρουσιάζει  αναλυτικότερα το χρονοδιάγραμμα και  τις
ευθύνες των εταίρων καθώς και τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης σε όλη τη
διάρκεια  του  έργου.  Το  πλάνο  επικοινωνίας  θα  δημιουργηθεί  στην  αρχή  του  έργου  και  θα
στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη της οπτικής ταυτότητας του έργου, δηλαδή στη δημιουργία του
κατάλληλου λογότυπου, των γραφικών και του γενικότερου σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθεί
σε όλα τα επικοινωνιακά προϊόντα και κανάλια (παρουσιάσεις, δελτία τύπου, παραδοτέα κλπ).

Παραδοτέο 2.2.1: Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας και διάχυσης του έργου.

Δράση  2.2:  Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  ιστοσελίδας  και  λογαριασμών  κοινωνικής
δικτύωσης

Η  ΚΕΔΕ  είναι  ο  υπεύθυνος  εταίρος  για  το  σχεδιασμό,  ανάπτυξη  και  εμπλουτισμό  της
ιστοσελίδας  του  έργου  EHEALTH Monitoring,  καθώς  και  των  λογαριασμών  κοινωνικής
δικτύωσης (social media) του έργου σύμφωνα, με τις οδηγίες δημοσιότητας της Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να ενημερώνει την ιστοσελίδα και τους λοιπούς λογαριασμούς σε
τακτά  χρονικά  διαστήματα,  με  ανακοινώσεις,  δελτία  τύπου  και  άρθρα  των  εμπλεκομένων,
επερχόμενες δράσεις και εκδηλώσεις στοχεύοντας στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και
πάντα σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους του έργου. 

Παραδοτέο 2.2.2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδας και λογαριασμών κοινωνικής
δικτύωσης - Αναφορά υποστήριξης στη συνεισφορά του περιεχομένου της ιστοσελίδας
και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του έργου.

Δράση 2.3: Δελτία τύπου, καταχωρήσεις στα μέσα (έντυπα/ ηλεκτρονικά), e-newsletters

Όλοι οι εταίροι είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες και την
πρόοδο  του  έργου  EHEALTH Monitoring μέσω  δελτίων  τύπου,  καταχωρήσεις  στα  μέσα
(έντυπα/ ηλεκτρονικά) και ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία (e-newsletters). 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και αποστολή τουλάχιστον 4 δελτίων τύπου και 6
καταχωρήσεων  σε  έντυπα/  ηλεκτρονικά  εθνικής  εμβέλειας.  Παράλληλα  ο  Ανάδοχος
αναλαμβάνει το σχεδιασμό και τη δημοσίευση των 4 e-newsletter ενώ θα συνεργαστεί με τους
υπόλοιπους εταίρους για τη συνεισφορά με κείμενα και υλικό για το περιεχόμενο αυτών.

Παραδοτέο 2.2.3: Παραγωγή 4 δελτίων τύπου, 6 καταχωρήσεων σε έντυπα/ ηλεκτρονικά
μέσα εθνικής εμβέλειας, κατάρτιση 4 e-newsletter.

Παραδοτέα ΠΕ 2 Χρονοδιάγραμμα
Σταθερή τιμή

(σε Ευρώ συμπ. ΦΠΑ)

Π2.2.1: Κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας και
διάχυσης του έργου

δύο (2) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης

6.000,00

31



Π2.2.2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη
ιστοσελίδας και λογαριασμών κοινωνικής
δικτύωσης - Αναφορά υποστήριξης στη

συνεισφορά του περιεχομένου της
ιστοσελίδας και των λογαριασμών
κοινωνικής δικτύωσης του έργου

δύο (2) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης
και έως τη λήξη του έργου

(31/08/2019)

3.500,00

Π2.2.3: Παραγωγή 4 δελτίων τύπου, 6
καταχωρήσεων σε έντυπα/ ηλεκτρονικά μέσα
εθνικής εμβέλειας, κατάρτιση 4 e-newsletter

έως τη λήξη του έργου
(31/08/2019)

5.200,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 2 14.700,00 

 3. Υποστήριξη της ΚΕΔΕ στις δράσεις ενσωμάτωσης πολιτικών του έργου (ΠΕ3)

Δράση 3.1: Καταγραφή και αξιολόγηση καλών πρακτικών

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση μελέτης που θα αφορά την καταγραφή και αξιολόγηση
καλών πρακτικών με στόχο την αειφόρο διαχείριση του συστήματος τηλεϊατρικής.

Παραδοτέο  3.2.1:  Αναφορά  υποστήριξης  της  καταγραφής  και  αξιολόγησης  καλών

πρακτικών.

Δράση  3.2:  Κοινή  στρατηγική  για  την  αποδοτική  διαχείριση  του  συστήματος
τηλεϊατρικής

Έχοντας  ήδη  αποτυπώσει  την  υφιστάμενη  κατάσταση  και  τις  πιθανές  ευκαιρίες  για
κεφαλαιοποίηση της ευρωπαϊκή εμπειρίας, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υποστηρίξει την ΚΕΔΕ
στη  συνεργασία  με  τους  λοιπούς  εταίρους  για  την  εκπόνηση  μελέτης  που  θα  αφορά  την
ανάπτυξη  κατευθυντήριων  γραμμών  εφαρμογής  πολιτικών,  σε  συνεργασία  με  άλλους
εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η μακροβιότητα των αποτελεσμάτων του
συστήματος τηλεϊατρικής. 

Παραδοτέο 3.2.2: Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την αποδοτική διαχείριση του

συστήματος τηλεϊατρικής.

Παραδοτέα ΠΕ 3 Χρονοδιάγραμμα
Σταθερή τιμή

(σε Ευρώ συμπ. ΦΠΑ)

Π3.2.1: Αναφορά υποστήριξης της
καταγραφής και αξιολόγησης καλών

πρακτικών

έξι (6) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης

6.000,00

Π3.2.2: Συμμετοχή στην εκπόνηση
μελέτης για την αποδοτική διαχείριση του

συστήματος τηλεϊατρικής

οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης

6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 3 12.000,00 
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4.  Υποστήριξη  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σε  δράσεις  πληροφόρησης,  εκπαίδευση  και

ευαισθητοποίησης του έργου (ΠΕ5)

Δράση 5.1: Εκπαιδευτικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την οργάνωση και διενέργεια δύο (2) εκπαιδευτικών συναντήσεων με

εμπλεκόμενους  φορείς  και  αρχές  της  διασυνοριακής  περιοχής  προκειμένου  να  ενισχυθεί  η

επιχειρησιακή ικανότητά τους στο θέμα της τηλεϊατρικής στα πλαίσια της πολιτικής που έχει

αναπτυχθεί  για  τη  διασυνοριακή περιοχή.  Σε  αυτό το  πλαίσιο  ο  Ανάδοχος αναλαμβάνει  να

εκπαιδεύσει τα στελέχη των φορέων στις λειτουργίες και τις δυνατότητες του συστήματος και

του εξοπλισμού. 

Το εκπαιδευτικό υλικό των συναντήσεων θα παραχθεί σε τρεις γλώσσες του Προγράμματος

ενώ  για  την  υλοποίηση  των  εκπαιδευτικών  συνεδριών  θα  αξιοποιηθεί  το  σύστημα  εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο από την ΚΕΔΕ.

Ο Ανάδοχος είναι  υπεύθυνος για την πλήρη διοργάνωση και  διεξαγωγή των εκπαιδευτικών

συναντήσεων σε διαχειριστικό, τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο.

Παραδοτέο 5.2.1: Αναφορά υλοποίησης των συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς.

Δράση 5.2: Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Η καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης θα υλοποιηθεί στη διασυνοριακή περιοχή της

Ελλάδας-Βουλγαρίας.  Η  εκστρατεία  στοχεύει  στην  καλλιέργεια  μιας  «υπεύθυνης

συμπεριφοράς» για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος τηλεϊατρικής και απευθύνεται

τόσο στο ευρύ κοινό όσο και  σε  συγκεκριμένο κοινό-στόχο (ηλικιωμένοι,  άτομα με  χρόνιες

παθήσεις κ.λπ.). 

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  να  σχεδιάσει  την  εκστρατεία  για  λογαριασμό  της  ΚΕΔΕ  και  να

προσδιορίσει,  να  καθορίσει  τους  στόχους,  το  κοινό-στόχο,  τα  μέσα,  τα  εργαλεία  και  τη

μεθοδολογία για την υλοποίηση της εκστρατείας από τους λοιπούς εταίρους. Κύριος στόχος της

εκστρατείας είναι να παρακινήσει τον πληθυσμό-στόχο να γνωρίσει και να χρησιμοποιηθεί την

εγκατεστημένη εφαρμογή τηλεϊατρικής μέσα από τη δημιουργία ειδικού έντυπου υλικού για

κάθε ομάδα-στόχο, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικά οι συγκεκριμένοι στόχοι της

εκστρατείας. 

Το υλικό θα έχει τη μορφή φυλλαδίων, αφισών και οδηγών χρήσης σύμφωνα με τις ανάγκες του

έργου.  Επιπλέον,  θα  δημιουργηθεί  ηλεκτρονικό  ενημερωτικό  υλικό  για  την  προώθηση  των

μηνυμάτων της  εκστρατείας  και  η  αντίστοιχη  προώθηση θα υλοποιηθεί  μέσω έντυπων και

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.

Παραδοτέο  5.2.2:  Αναφορά  υλοποίησης  της  καμπάνιας  ενημέρωσης  και

ευαισθητοποίησης.

Παραδοτέα ΠΕ 5 Χρονοδιάγραμμα Σταθερή τιμή
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(σε Ευρώ συμπ. ΦΠΑ)

Π5.2.1: Αναφορά υλοποίησης των
συναντήσεων με εμπλεκόμενους φορείς

Οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και

έως τη λήξη του έργου
(31/08/2019)

10.000,00

Π5.2.2: Αναφορά υλοποίησης της
καμπάνιας ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης

Οκτώ (8) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και

έως τη λήξη του έργου
(31/08/2019)

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 5 20.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[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 φορέα  i    και τη διαδικασία

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ)
- Ονομασία: 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : []
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: 
- Τηλέφωνο:
- Ηλ. ταχυδρομείο: 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης) [Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου 
“Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring ”]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

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

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία
ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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 ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην
ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο
της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

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

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

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'

εφαρμογή  του  άρθρου  131  παρ.  5  ή  εφόσον  ο  προσφέρων  /  υποψήφιος  οικονομικός

φορέας   προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της

σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των πληροφοριών  που προβλέπονται

στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxiii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
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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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής

Απάντηση

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

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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxii, 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 
δωρεάνxxxiii.

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

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

iiiΒλέπε 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.

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

vΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

viΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiiΣύμφωνα 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. 

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

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

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

xiiΚατά  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.

xiiiΌπως  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.

xivΌπως 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”.

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



της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

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

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxΟικονομικός 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) 

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

xxiiΣτην 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). 

xxiiiΣημειώνεται 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 

xxivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxviiΆρθρο 73 παρ. 5.

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

xxixΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxxΠρβλ άρθρο 48.

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

xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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