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Προκιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ για 
το ζργο με τίτλο: «Προβολι – Προϊκθςθ του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ τθσ Καβάλασ ςε Ελλάδα 
και Εξωτερικό». 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΘ 
ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΣΘ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ 
ΣΟΤ Ε..Θ.ΔΘ.. 

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΘ 
ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΘ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr. 

του Ε..Θ.ΔΘ.. 

14/11/2018 30/11/2018 
14/12/2018 και 

ϊρα 10:00 

Προχπολογιςκείςα δαπάνθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ: 355.000,00 Ευρϊ (286.290,32 Ευρϊ 
χωρίσ ΦΠΑ 24%).  

Χρονικι διάρκεια του ζργου: Ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ μζχρι και τθν 28θ 
Φεβρουαρίου 2020. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ.  

 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ αποςτολισ για 
δθμοςίευςθ ςτισ  

Ελλθνικζσ Εφθμερίδεσ 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ αποςτολισ ςτθν 
Τπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων τθσ 

Ε.Ε: 

14/11/2018 08/11/2018 

  

 Διεφκυνςθ Διοικθτικισ & Οικονομικισ  

Τποςτιριξθσ  

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 

Σθλζφωνο: 2510 831388 (εςωτ. 6)  

Σθλεομοιότυπο: 2510 831378 

Θλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr 

Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

 Καβάλα, 06/11/2018 

 Αρ. Πρωτ.: 7503 
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ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΘΜΩΦΕΛΕΙΑ) 
Ομονοίασ 117, Σ.Κ. 65403, Καβάλα 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ 
«Προβολι – Προϊκθςθ του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ τθσ Καβάλασ 

ςε Ελλάδα και Εξωτερικό» 

ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΩΝ (CPV) 

 Τπθρεςίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ (CPV 79340000-9) 

 Τπθρεςίεσ διαφθμιςτικισ εκςτρατείασ (CPV 79341400-0) 

 Τπθρεςίεσ προϊκθςθσ (CPV 79342200-5) 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΘ – ΣΟΠΟ 

ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΚΑΒΑΛΑ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

Θλεκτρονικόσ, ανοικτόσ, διεκνισ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο 

ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό 

των 355.000,00 Ευρϊ (286.290,322 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ 24%).  

ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΤ 

Από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ και μζχρι τθν 28θ 

Φεβρουαρίου 2020 

ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΘ 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ  

φμφωνα με το Άρκρο: Παροχι Διευκρινίςεων  

ΚΑΣΑΛΘΚΣΙΚΘ ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  
14/12/2018, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00  

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr. του Ε..Θ.ΔΘ.. 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Επωνυμία Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ 
Καβάλασ “ΔΘΜΩΦΕΛΕΙΑ” 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Ομονοίασ 117 

Πόλθ Καβάλα 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 65403 

Σθλζφωνο 2510 831388 

Φαξ 2510 831378  

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  supplies@kavalagreece.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κονόρτου Νικολζτα, τθλ. 2510 831388 
(εςωτ. 6), supplies@kavalagreece.gr  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.kavalagreece.gr  

 

α)  Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. 

β)  Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ:  
supplies@kavalagreece.gr  

1.2 Πξνϋπνινγηζκόο έξγνπ - Υξεκαηνδόηεζε - Υξνλνδηάγξακκα  

Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του N. 4412/2016.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Ο Προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των τριακοςίων πενιντα πζντε χιλιάδων 
ευρϊ - 355.000,00 (286.290,32 ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ 24%).  

Θ ςυγκεκριμζνθ υπό διενζργεια δαπάνθ, κα βαρφνει τον Κ.Α. 61.00.13.06 με τον ποςό των 
100,00€ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του οικονομικοφ ζτουσ 2018, ενϊ το υπόλοιπο 
ποςό κα προβλεφκεί και κα εγγραφεί ςτουσ προχπολογιςμοφσ των ετϊν 2019 και 2020 τθσ 
Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ και κα βαρφνει τουσ με Κ.Α.: 61.00.13.06, 
61.00.13.07, 61.00.16.01, 61.00.16.17, 64.02.01.04, 64.02.07.04, 64.03.00.00, 64.03.01.00, 
64.07.00.07, 64.98.10.00, 64.98.10.01, 64.98.10.02, 64.98.11.01, 64.98.11.02, 64.98.11.07, 
20.01.11.23, 15.02.05.00 (ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 934 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ 
Τποχρζωςθσ με ΑΔΑ: ΩΑΨΨΟΡΦΛ-ΦΨ1).  

Θ διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν 28θ 
Φεβρουαρίου 2020. Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει (με τθν τεχνικι 
προςφορά του) δεςμευτικό αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου, ςφμφωνα και με 
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ Φάςεισ Τλοποίθςθσ του ζργου. Σο χρονοδιάγραμμα είναι 
ουςιϊδεσ και κα λθφκεί υπ' όψθ κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Προςφορά με χρόνο 
υλοποίθςθσ μεγαλφτερο από τον προβλεπόμενο κα απορρίπτεται. 

mailto:supplies@kavalagreece.gr
mailto:supplies@kavalagreece.gr
http://www.kavalagreece.gr/
mailto:supplies@kavalagreece.gr
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1.3 ηόρνο ηνπ έξγνπ  

Θ ουςιαςτικι και επιτυχισ υλοποίθςθ του εγκεκριμζνου χεδίου Σουριςτικισ Προβολισ τθσ 

Καβάλασ και θ προβολι – προϊκθςθ του προοριςμοφ ςτισ αγορζσ ςτόχουσ όπωσ αυτζσ 

εξειδικεφονται ςτο χζδιο Δράςεων Σουριςτικισ Προβολισ (ΔΣΠ) (Παράρτθμα 5). 

1.4 πλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ππνέξγνπ  

Θ παροφςα προκιρυξθ αφορά ςτθν εκπόνθςθ του ζργου: «Προβολι – Προϊκθςθ του 
Σουριςτικοφ Προϊόντοσ τθσ Καβάλασ ςε Ελλάδα και Εξωτερικό», το οποίο περιλαμβάνει: 

 υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ Σουριςτικισ Προβολισ 

 Ανάπτυξθ Δθμοςίων χζςεων 

 υμμετοχι ςε εκκζςεισ – Παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ – Επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ςε 
Ελλάδα και εξωτερικό 

 Σαξίδια εξοικείωςθσ (fam -Press trips) 

 Τπθρεςίεσ ανάπτυξθσ – διαχείριςθσ κοινωνικϊν δικτφων – υποςτθρικτικζσ Τπθρεςίεσ 
διαχείριςθσ διαδικτυακισ πφλθσ (portal) και ανάπτυξθ νζων micro sites 

 χεδιαςμόσ και Παραγωγι προωκθτικοφ- διαφθμιςτικοφ υλικοφ 

 χεδιαςμόσ –Δθμιουργία αναμνθςτικϊν δϊρων (merchandise) 

 Τπθρεςίεσ προβολισ ςτα ΜΜΕ 

 υνδυαςτικζσ προωκθτικζσ εκςτρατείεσ - Δράςεισ 

 Ειδικζσ Προωκθτικζσ Εκδθλϊςεισ 

 χεδιαςμό και ανάπτυξθ ιςτοςελίδων 

Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο του ζργου. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ Προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του ζργου. 

1.5 Θεζκηθό πιαίζην 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

Α. Ιςχφουςεσ διατάξεισ 
 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 209 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/08.06.2006) 
«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» όπωσ διατθρικθκε ςε ιςχφ με τθν περίπτωςθ 
38 τθσ παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016 

 τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010)  «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» 

 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ» 
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 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ” 

 τισ διατάξεισ του Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ ιςχφει 
(ΦΕΚ 145/05.08.2016/ΣΕΤΧΟ Α’) 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρ. 11389/1993 (Β' 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά 
Θζματα”,  

 του Ν. 3688/08 (ΦΕΚ 163/05.08.2008 τεφχοσ Αϋ) Πολιτιςτικό Κζντρο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 
και άλλεσ διατάξεισ και ειδικότερα το άρκρο 12, 

 τθσ με αρ. 57654 (Β' 1781/23.05.2017)  Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)" 

 τθν υπ’ αρικ. αποφ. 158/2016/25.10.2016 (ΦΕΚ 3698/16.11.2016 τεφχοσ Β') τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. 
Ζγκριςθ "Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλωςθσ" (ΣΕΤΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Α' 147), για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των 
οδθγιϊν 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ 
παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

Β. Αποφάςεισ 
 Σθν υπ. αρικ. 934/30.10.2018 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ τθσ Δθμοτικισ 

Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Καβάλασ, περί ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 355.000,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% (ΑΔΑ: ΩΑΨΨΟΡΦΛ-ΦΨ1).  

 Σθν υπ’ αρικ. 435/2018 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινωφελοφσ 
Επιχείρθςθσ Καβάλασ περί ζγκριςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, των όρων τθσ 
διακιρυξθσ και τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, με τισ διαδικαςίεσ του ανοικτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων και τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr (ΑΔΑ: 7Η5ΔΟΡΦΛ-Ψ2Π). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 14/12/2018 θμζρα Παραςκευι 
και ϊρα 10:00. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε 

θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 37 του Ν. 

4412/16.  

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 30/11/2018 θμζρα 

Παραςκευι και ϊρα 10:00. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, κα λάβει χϊρα τθν 20/12/2018, θμζρα 

Πζμπτθ και ϊρα 10:00, εκτόσ αν λόγω δυςλειτουργιϊν του ςυςτιματοσ δεν καταςτεί αυτό 

δυνατό.  

1.7 Γεκνζηόηεηα  

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
08/11/2018 ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
του Ε..Θ.ΔΘ..:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε υςτθμικό Αρικμό : 66763 

Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, 
ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016:  

α) ςε δυο θμεριςιεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ, ςτον «ΕΝΘΜΕΡΟ» και ςτθν «ΝΕΑ ΕΓΝΑΣΙΑ»  

Θμερομθνία αποςτολισ δθμοςίευςθσ: 14/11/2018 

β) ςε μια εβδομαδιαία εφθμερίδα, ςτθν «ΔΕΤΣΕΡΙΑΣΙΚΘ ΠΡΩΙΝΘ» 

Θμερομθνία αποςτολισ δθμοςίευςθσ: 14/11/2018 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL): www.kavalagreece.gr   

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ και τυχόν επαναλθπτικισ, κακϊσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, κα 
βαρφνουν εξ ολοκλιρου τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.kavalagreece.gr/
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1.8 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του 
Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ 
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Παρακάτω παρουςιάηονται γενικζσ πλθροφορίεσ με το διαγωνιςμό. 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2018/S216-494316 Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 
Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 
ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΘΔΘ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Για οποιαδιποτε τροποποίθςθ ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ οι ενδιαφερόμενοι φζρουν τθν 
ευκφνθ τθσ ενθμζρωςισ τουσ από τθν Διαδικτυακι Πφλθ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ). 

2.1.3 Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο εννζα 
(9) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 
αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 
διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ). Σο θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων 
απαιτείται να είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι κα απαντιςει ςε όλεσ μαηί τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του 
ανωτζρω διαςτιματοσ το αργότερο μζχρι 6 θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία 
υποβολισ των Προςφορϊν θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί 
ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω 
προκεςμιϊν δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 
προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Συχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 
είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ υμφωνίασ Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του 
Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ 
ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο 
Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό 
τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
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κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ 
ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ 
να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Τποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν επιςυνάπτονται ςτο Παράρτθμα 4. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 
2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

β) κράτθ-μζλθ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ υμφωνία περί Δθμοςίων υμβάςεων 
(Δ), ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 
4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
Πάντωσ, θ επιλεγείςα ζνωςθ δφναται να υποχρεωκεί να πράξει τοφτο, μετά από απαίτθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, εάν κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, και εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ 
νομικισ μορφισ κρίνεται αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των Πζντε Χιλιάδων Επτακοςίων Είκοςι Πζντε 
ευρϊ και Ογδόντα Ενόσ Λεπτϊν – 5.725,81€ (2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ χωρίσ ΦΠΑ). 

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν 
ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ παραγράφου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
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απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 
προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ 
καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα 
άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και 
όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 
2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία 
των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 
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υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με 
το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 

τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν 
ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 
όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ 
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

γ) όταν θ ανακζτουςα αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
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2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.8.2 τθσ 
παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 
γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν 
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προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ 
του λειτουργίασ. 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω 
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω 
περιπτϊςεισ.  

2.2.3.5. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά 
τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 
άρκρου 74 του Ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο του ζργου.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν 
οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των 
τριϊν (3) τελευταίων κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων (2015, 2016, 2017) μεγαλφτερο από 
το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου. ε περίπτωςθ που 
δραςτθριοποιοφνται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε 
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ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιοφνται, κα πρζπει να 
είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ του ζργου.  

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ τα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ αρκεί να πλθροφνται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν τεκμθριωμζνα αποδεδειγμζνθ 
επαγγελματικι ικανότθτα και τεχνογνωςία ςτθν υλοποίθςθ ζργων ανάλογθσ φφςθσ. Να 
διακζτουν οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανοί να αντεπεξζλκουν πλιρωσ, 
άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου. 

Οι προςφζροντεσ κα πρζπει κατ' ελάχιςτον να ζχουν ολοκλθρϊςει κατά τθν τελευταία 
πενταετία, επί ποινι απόρριψθσ, τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυναφι με το αντικείμενο φψουσ 
τουλάχιςτον ίςου με το 50% του προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) του 
υπό ανάκεςθ ζργου, κατ' εντολι φορζων του Δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα. 

Ωσ ςυναφείσ υπθρεςίεσ κεωροφνται: 

 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων προβολισ και προϊκθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων 
ενεργειϊν Ψθφιακοφ Μάρκετινγκ (Digital Marketing).  

 Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ εκδθλϊςεων και ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ. 

 Διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ ςτον τουριςμό 

 Καταςκευι ιςτοςελίδων  

 Οπτικοακουςτικζσ παραγωγζσ για τουριςμό 

 χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ ςτα ΜΜΕ 
(τθλεοπτικά μθνφματα, ζντυπεσ καταχωριςεισ, ραδιοφωνικά μθνφματα) 

 χεδιαςμόσ και παραγωγι ζντυπου τουριςτικοφ υλικοφ. 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ τα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ αρκεί να 
πλθροφνται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ υποχρεοφνται να 
εφαρμόηουν τισ απαιτιςεισ του προτφπου που καταρτίηει ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ 
Συποποίθςθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία (ΕΛ.Ο.Σ. ΑΕ), ωσ αρμόδια Εκνικι Αρχι για τθ ςφνταξθ, ζκδοςθ 
και διάκεςθ των προτφπων και των προδιαγραφϊν, που αναφζρονται ςε παροχι 
διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν και να διακζτουν ςχετικό πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από 
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο Φορείσ Πιςτοποίθςθσ. Για υποψιφιουσ που δεν εδρεφουν ςτθν 
ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από 
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ – μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία 
για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ.  

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΩΝ 

1. Θ αρμόδια Επιτροπι δφναται να ηθτιςει από τον προςφζροντα διευκρινίςεισ επί των 
ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί ποινι 
αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του ςχετικοφ αιτιματοσ. ε 
καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ Διακιρυξθσ και θ 
μετά τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των προςφορϊν υποβολι ελλειπόντων 
δικαιολογθτικϊν. 
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2. Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ 
και κάκε άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που κεωροφν ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για 
ςυμμετοχι τουσ ςτον διαγωνιςμό ςτθν ανάλογθ κατθγορία δικαιολογθτικϊν μόνο κατά τθν 
υποβολι τθσ πρόταςθσ και όχι εκ των υςτζρων. 

3.  ε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία: 

 τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / 
Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

 οι ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ είναι δυνατόν να καλφπτονται ακροιςτικά 
ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και μθ διάκριςθσ των διαγωνιηομζνων. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 
κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 
ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο) 

2.2.9.1.   Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
των παραγράφων 2.2.4 , 2.2.5,  2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 
άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Παράρτθμα 2 το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του Ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Παραρτιματοσ.  

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
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υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί 
τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2.   Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του N. 4412/2016. 

τθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που 
αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 
και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 
οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 
οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα Ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το 
οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ 
άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 
2.2.3.1.  

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2: i) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ. ii) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο εν 
λόγω οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ 
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). iii) Τπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνει όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ προσ τουσ οποίουσ υποχρεοφται ςτθν καταβολι 
ειςφορϊν.  

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ. τθν περίπτωςθ που δεν εκδίδεται τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό, το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 
τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, ι άλλθ 
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ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.   

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν 
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τθσ 
ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε 
φορά ιςχφουν.  Σα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του 
οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ 
αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι 
ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 
λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι 
δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για 
τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων 
ςυμβάςεων υπθρεςιϊν διαφιμιςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ 
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου 
το ειδικό επάγγελμά τουσ. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι 
το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:   

 (για ανϊνυμεσ εταιρείεσ): ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τελευταίων 
τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2015, 2016, 2017) κακϊσ και καταςτάςεισ 
αποτελεςμάτων χριςθσ, εφόςον ο προςφζρων υποχρεοφται ςτθν κατάρτιςθ και 
δθμοςίευςι τουσ.  

 (για ατομικζσ επιχειριςεισ, ΟΕ, ΕΕ και λοιπζσ εταιρείεσ οι οποίεσ δεν ζχουν κατά νόμο 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν): ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) 
οικονομικϊν ετϊν ι Τπεφκυνθ Διλωςθ.  

 (για νεοςφςτατα νομικά πρόςωπα): προςωρινοί ιςολογιςμοί ι οποιοδιποτε άλλο 
αποδεικτικό ζγγραφο πρωτότυποσ υπογεγραμμζνο που να πιςτοποιεί τθν 
χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ.  

 (για ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ που υποβάλλουν κοινι προςφορά): τα ανωτζρω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.  

Για τθ χριςθ 2017 και εφόςον δεν υπάρχει διακζςιμοσ ιςολογιςμόσ μποροφν να 
προςκομιςκοφν ςτοιχεία (π.χ. προςωρινό ιςοηφγιο 12/2017) ι οποιοδιποτε άλλο αποδεικτικό 
ζγγραφο, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο που να πιςτοποιεί τθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ 
του ςυμμετζχοντοσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που ηθτεί θ ανακζτουςα αρχι, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει αιτιολογθμζνα ωσ πρόςφορο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ςυναφϊν ζργων (που 
αφοροφν Δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα) των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία 
πενταετία από τον οποίο να προκφπτει θ εμπειρία ςτουσ τομείσ τθσ περίπτωςθσ τθσ παρ. 2.2.6, 
ςυνοδευόμενα από τα αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (ςυμβάςεισ ι πιςτοποιθτικά ορκισ 
εκτζλεςθσ  ι μόνο ςυμβάςεισ για τα ςε εξζλιξθ ζργα, κ.α.). Από τα ζργα αυτά τουλάχιςτον ζνα 
(1) κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ και να είναι φψουσ τουλάχιςτον ίςο με το 50% 
του προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) του υπό ανάκεςθ ζργου, κατ’ εντολι 
φορζων του Δθμοςίου ι του ιδιωτικοφ τομζα. Ο πίνακασ κα πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι: 
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Ο πίνακασ κα ςυνοδεφεται από τα αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (ςυμβάςεισ ι 
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ  ι μόνο ςυμβάςεισ για τα ςε εξζλιξθ ζργα, κ.α.). 

ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ αποτελεί Ζνωςθ ι Κοινοπραξία επιτρζπεται θ μερικι 
κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά αυτι να καλφπτεται από τθν Ζνωςθ.  
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Θ Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Καβάλασ διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ 
ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ 
προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με το πρότυπο ΕΛΟΣ 1435 ςε όλα τα πεδία 
πιςτοποίθςθσ αν αφορά διαφθμιςτικι εταιρεία, από διαπιςτευμζνουσ φορείσ 
πιςτοποίθςθσ για φορείσ που εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Σο πεδίο εφαρμογισ 
τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που 
προκθρφςςεται με τθν παροφςα. Για φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι 
επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ 
εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ – μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για 
ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ και 

 πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2015, από διαπιςτευμζνο προσ τοφτο φορζα, για τισ 
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ. Σο πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να 
καλφπτει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα. Για 
φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο 
Πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ – μζλθ, 
κακϊσ επίςθσ και άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ 
ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κα πρζπει όλεσ οι εταιρείεσ που ςυμμετζχουν ςτθν 
Ζνωςθ/Κοινοπραξία να διακζτουν θ κάκε μια πιςτοποιθτικό ποιότθτασ ISO 9001:2015 για τισ 
υπθρεςίεσ ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται με απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ τουλάχιςτον μία 
εξ αυτϊν να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ 1435 (ςε όλα τα πεδία πιςτοποίθςθσ) 
ι ιςοδφναμο πρότυπο ποιότθτασ (για αλλοδαποφσ) και να είναι αυτι που κα υλοποιιςει τισ 
διαφθμιςτικζσ δράςεισ.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά 
μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ 
νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου 
διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Β.8. τθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8  για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν 
για τον ςκοπό αυτό. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, 
βάςει του οποίου οι προςφορζσ κρίνονται τυπικά – νομικά αποδεκτζσ ι τυπικά – νομικά 
απαράδεκτεσ, ακολουκεί θ αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των τυπικά αποδεκτϊν 
προςφορϊν.  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ 
προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ. Για να προςδιοριςτεί θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά, κα αξιολογθκοφν οι Σεχνικζσ και 
Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια κακϊσ και τθ 
ςχετικι ςτάκμιςι τουσ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

Κ.1 
Κατανόθςθ – Αντίλθψθ των απαιτιςεων και των 
ιδιαιτεροτιτων του ζργου 

20% 

Κ.2 
αφινεια τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου και 
προτάςεισ υλοποίθςθσ (επαρκισ ανάλυςθ-εξειδίκευςθ τθσ 
καταλλθλότθτασ και αποτελεςματικότθτασ αυτισ) 

55% 

Κ.3 Ομάδα ζργου - Οργανόγραμμα 15% 

Κ.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 10% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ 100% 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 

Θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του Διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει διευκρινίςεισ 
επί των τεχνικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και ςτθν 
ςχετικι παράγραφο. 

Για τισ ανάγκεσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ του 
Διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω περιγραφόμενθ διαδικαςία: 

α.  Θα ελζγξει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν 
ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό πρακτικό τθσ, 
τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία από αυτζσ, 
τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ. 

β.  Θα προχωριςει ςτθ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν όρων των αποδεκτϊν προςφορϊν, 
ςφμφωνα με τα αναλυτικά κριτιρια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και τισ οδθγίεσ 
αξιολόγθςθσ που περιγράφονται παρακάτω. 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ 
που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι 
τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   
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Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Θ 
ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 
κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

Βi = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 +……+ ςν*Κν 

όπου: 

«Βi» θ ςυνολικι βακμολογία 

«ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ «Κν» 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ.  

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ το ςυντελεςτι βαρφτθτασ 
τόςο για τθν τεχνικι προςφορά, όςο και για τθν οικονομικι προςφορά είναι εκείνθ που 
παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ τιμι Λi ςφμφωνα με τον ακόλουκο τφπο: 

Λi = (80)*( Bi/Bmax) + (20)*(Kmin/Ki) 

όπου: 

Bmax = υνολικι Βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι προςφορά 

Bi =  υνολικι Βακμολογία τθσ Σεχνικισ προςφοράσ i 

Kmin = Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 

Ki = Σο ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i 

Ο υπολογιςμόσ Λi γίνεται μζχρι το τρίτο δεκαδικό ψθφίο χωρίσ ςτρογγυλοποίθςθ. 

ε περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλϊν προςφορϊν (ζκπτωςθσ πζραν του 10% του 
προχπολογιςμοφ του ζργου), εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 του Ν.4412/2016. ε κάκε 
περίπτωςθ, επιςθμαίνεται ότι, εάν θ ανακζτουςα αρχι κεωριςει ότι προςφορζσ φαίνονται 
αςυνικιςτα χαμθλζσ, απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο 
όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

ε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν 
ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν 
φορζων.  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ παροφςα Διακιρυξθ, 
για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  
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Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 
είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι 
Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/02.06.2017) “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν 
εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο 
εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. 56902/215/2017 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ 
και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ.)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ-Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Τ.Α.    

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω 
του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω 
Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΘΔΘ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι 
προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

 β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, 
αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. τθν ςυνζχεια 
το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου .pdf (το 
οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο 
pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο 
ςφνολό τουσ ςτισ  ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του υςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ τθσ εκάςτοτε διακιρυξθσ (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά).    

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
υςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 
ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  
προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον Ν. 
4250/2014. Σζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν 
φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα που φζρουν τθ φραγίδα τθσ Χάγθσ 
(Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το Ν. 
4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Ο ζντυποσ φάκελοσ υποβάλλεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ εξισ εξωτερικζσ ενδείξεισ: 

Α) τοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου ι επωνυμία νομικοφ προςϊπου, ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ, τθλζφωνο, αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

B) Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ 

ΠΡΟ 
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΘΜΩΦΕΛΕΙΑ) 

Ομονοίασ 117, Σ.Κ. 65403, Καβάλα 
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ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 
Διακιρυξθ αρ. πρωτ. ………./….-….-…….. 
(Θμερομθνία Διενζργειασ …/…/………..) 

Θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ ……….. 
«Προβολι – Προϊκθςθ του Σουριςτικοφ Προϊόντοσ τθσ Καβάλασ ςε Ελλάδα και Εξωτερικό» 

 

ΠΡΟΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία & το Πρωτόκολλο. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή πξνζθνξά» 

2.4.3.1. Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: 

α) Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 
του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΕΕΕ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 
αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Παράρτθμα 2).   

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό 
υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν ΟΛΑ τα πεδία ςτα Μζρθ II (Ενότθτεσ Α, Β, Γ, Δ), III 
(Ενότθτεσ Α, Β, Γ) κακϊσ και τθν θμερομθνία και τον τόπο ςτο Μζροσ VI (Σελικζσ Δθλϊςεισ). 
το Μζροσ IV ςτα “Κριτιρια Επιλογισ”, οι οικονομικοί φορείσ κα ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν 
Ενότθτα α: “Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ”. 

Σο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που είναι αναρτθμζνεσ ςτον κάτωκι 
διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ 
Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
φμβαςθσ (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90e
f_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8872088650854517#%2Foracle%2F
webcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.j
spx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-
state%3Dy1gh5dd5y_4   

ε κάκε περίπτωςθ πλθροφορίεσ για ςφνταξθ, δθμοςίευςθ και υποβολι του παρζχονται μζςω 
του ςυςτιματοσ ςτουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el . 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕ για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

β) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016, τισ παραγράφουσ 2.1.5 
και 2.2.2.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, φψουσ Πζντε Χιλιάδων Επτακοςίων Είκοςι Πζντε ευρϊ 
και Ογδόντα Ενόσ Λεπτϊν – 5.725,81€ (2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
χωρίσ ΦΠΑ). 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπθ) εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ 
δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ 
φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.  

2.4.3.2.  τον (υπό) φάκελο Σεχνικι Προςφορά», υποβάλλεται θλεκτρονικά θ τεχνικι 
προςφορά, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ.  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8872088650854517#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dy1gh5dd5y_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8872088650854517#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dy1gh5dd5y_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8872088650854517#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dy1gh5dd5y_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8872088650854517#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dy1gh5dd5y_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=8872088650854517#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3Dy1gh5dd5y_4
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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H Σεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ” 
του Παραρτιματοσ 1 τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Παράρτθμα.  

Θ τεχνικι προςφορά κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε Πίνακα Περιεχομζνων των εγγράφων που 
υποβάλλονται κατά τθ ςειρά που περιζχονται ςτθν τεχνικι προςφορά.  

Θ τεχνικι προςφορά επίςθσ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ βάςει των οποίων κα 
προκφψει θ τεχνικι βακμολογία τθσ προςφοράσ εφαρμόηοντασ τα κριτιρια τθσ παρ. 2.3.1 τθσ 
διακιρυξθσ: 
Α. Αντίλθψθ για το ζργο και Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου 

Β. Ομάδα ζργου 

Γ. Χρονοδιάγραμμα 

Σο περιεχόμενο τθσ κάκε ενότθτασ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

Α. Αντίλθψθ για το ζργο και Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου 
Θ ενότθτα αυτι περιζχει αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο προςφζρων 
ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο με ζμφαςθ ςτθν ανάλυςθ-εξειδίκευςθ των Δράςεων του 
ζργου και ςτον τρόπο οργάνωςθσ των ενεργειϊν τουριςτικισ προβολισ. Ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα δεδομζνα του εγκεκριμζνου ςχεδίου Σουριςτικισ 
Προβολισ, κα πρζπει να εξειδικεφςει τισ δράςεισ – ενζργειεσ και να προτείνει διαδικαςίεσ 
υλοποίθςισ τουσ.  
Γενικι προςζγγιςθ του ζργου, ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ υλοποίθςθσ του ζργου 
(ιδιαιτερότθτεσ του προοριςμοφ, χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ που κα αναδειχκοφν κλπ.), 
κατανόθςθ των απαιτιςεων και ιδιαιτεροτιτων του ζργου, ενδεχόμενοι κίνδυνοι και τρόποι 
αντιμετϊπιςισ τουσ κ.α. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, για τισ δράςεισ που περιγράφονται ςτο Παράρτθμα 1, ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ κα αναφζρει προτάςεισ για τα παρακάτω: 

- Ανάλυςθ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ. 
- Ανάλυςθ τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ, εξειδίκευςθ ςτόχων και ανάλυςθ των τρόπων 

επίτευξισ τουσ για τθν εξαςφάλιςθ του μζγιςτου δυνατοφ αντίκτυπου των δράςεων. 
- Αναλυτικι περιγραφι τθσ ποιότθτασ και των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του υλικοφ 

προβολισ εντφπων και merchandise (ποιότθτα υλικϊν, τεχνολογικά εργαλεία και 
εξοπλιςμόσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κ.α.). 

- Προτάςεισ προςζγγιςθσ δθμιουργικοφ, όπου προβλζπονται. 
- Ενδεικτικι πρόταςθ για τθν καταςκευι του site. 
- Σεχνικζσ προδιαγραφζσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (ποιότθτα εγγραφϊν, format) και 

εξοπλιςμοφ που κα διατεκεί για τισ ανάγκεσ του ζργου. 
- Μεκοδολογία ανάπτυξθσ ςεναρίου/ενδεικτικά ςενάρια. 
- Προςζγγιςθ του προγράμματοσ εργαςίασ και παροχισ υπθρεςιϊν (από τα μζλθ του 

αναδόχου) κατά τθν ςυμμετοχι ςτισ εκκζςεισ. 
- Παρουςίαςθ ενδεικτικϊν δθμιουργικϊν προτάςεων για τισ περιπτϊςεισ αυτόνομθσ 

ςυμμετοχισ τθσ Επιχείρθςθσ ςε εκκζςεισ και ςυγκεκριμζνα: 
α. Μακζτα περιπτζρου για αυτόνομθ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ εςωτερικοφ 
β. Μακζτα περιπτζρου για αυτόνομθ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ εξωτερικοφ 
γ. Πρόταςθ υλικϊν καταςκευισ 
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δ. Πρόταςθ εξοπλιςμοφ περιπτζρου 
- Παρουςίαςθ ενδεικτικισ δθμιουργικισ προςζγγιςθσ τουριςτικοφ εντφπου. 
- Μεκοδολογία ςτόχευςθσ καταχωρίςεων. 
- Πρόταςθ προςζγγιςθσ δθμιουργικοφ για καταχωριςεισ.  

 
Β. Ομάδα ζργου 

Όςον αφορά τθν οργάνωςθ υλοποίθςθσ του ζργου κα πρζπει να κακοριςτοφν με ςαφινεια τα 
επίπεδα διοίκθςθσ, θ οργάνωςθ και θ λειτουργία τθσ ομάδασ ζργου, θ κατανομι 
αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου και να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτα και θ 
αποτελεςματικότθτα του προτεινόμενου μοντζλου οργάνωςθσ. Ειδικότερα απαιτοφνται: 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο 
ζργο, με ςαφι αναφορά ςτον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του ζργου. 

 Κακοριςμόσ του τρόπου υλοποίθςθσ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ από τα μζλθ τθσ 
ομάδασ ζργου.  

 Πίνακα ςυμπλθρωμζνο όπου κα αναφζρονται τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου, θ κζςθ του 
κάκε ςτελζχουσ ςτθν ομάδα ζργου, οι αρμοδιότθτεσ/κακικοντα και ο χρόνοσ 
απαςχόλθςθσ ςτο ζργο. Ο πίνακασ κα ςυνοδεφεται από βιογραφικά ςθμειϊματα των 
μελϊν κακϊσ και από Τπεφκυνθ διλωςθ αποδοχισ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν ομάδα 
ζργου και ότι τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο βιογραφικό τουσ είναι αλθκι.  

Θ ομάδα ζργου του προςφζροντα κα πρζπει να ςτελεχϊνεται τουλάχιςτον από τα παρακάτω 
βαςικά ςτελζχθ με τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά:  

 Τπεφκυνοσ Ζργου (Project Manager). Θα πρζπει να ζχει πανεπιςτθμιακό τίτλο 
ςπουδϊν και να διακζτει τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςε αντίςτοιχα ζργα. Ακόμθ κα 
ςυνεκτιμθκεί κετικά θ εξειδικευμζνθ εμπειρία του ςε ζργα - δράςεισ τουριςτικισ 
προβολισ και ειδικά τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ. 

 Τπεφκυνοσ Δθμοςίων χζςεων. Θα πρζπει να ζχει πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν, να 
είναι άριςτοσ γνϊςτθσ αγγλικισ γλϊςςασ και να διακζτει τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςε 
ζργα Δθμοςίων χζςεων. Ακόμθ κα ςυνεκτιμθκεί κετικά θ εξειδικευμζνθ εμπειρία του 
ςε ζργα - δράςεισ τουριςτικισ προβολισ και ειδικά τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ. 

 Τπεφκυνοσ Δθμιουργικοφ. Θα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςε 
αντίςτοιχα ζργα προβολισ. Ακόμθ κα ςυνεκτιμθκεί κετικά θ εξειδικευμζνθ εμπειρία 
του ςε ζργα - δράςεισ τουριςτικισ προβολισ και ειδικά τθσ περιοχισ ενδιαφζροντοσ. 

 Τπεφκυνοσ media specialist με τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία. 

 Τπεφκυνοσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν μζςων (ιςτοςελίδεσ, social media κ.α) με 
τουλάχιςτον 3ετι εμπειρία. 

Για τα υπόλοιπα μζλθ που κα δθλϊςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςτθν ομάδα ζργου, κα πρζπει 
το κακζνα να διακζτει τουλάχιςτον 2ετι εμπειρία. 

Γ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου. 

Απαιτείται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειϊν με προςδιοριςμό των απαιτοφμενων 
χρονικϊν διαςτθμάτων για τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςι τουσ.  

Δ. Τπεργολαβίεσ 

ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του ζργου, προτίκεται να χρθςιμοποιιςει 
υπεργολάβουσ, πρζπει να αναφζρει ςτθν Σεχνικι προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ 
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που προτείνει, κατακζτοντασ Πίνακα και προςκομίηοντασ τισ ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
ςυνεργαςίασ ι ςυμφωνθτικά ςυνεργαςίασ.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Προςφορά υποβάλλεται ςφμφωνα με το άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Προςφορά». 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Επειδι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι 
προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “Οικονομικι Προςφορά” τθν 
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Παράρτθμα 3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ςε μορφι pdf. 

τθν τιμι περιλαμβάνονται, θ αμοιβι/μιςκόσ, το ποςόν τθσ ωριαίασ/μθνιαίασ αποηθμίωςθσ 
κάκε μζλουσ του προςωπικοφ του οικονομικοφ φορζα που τυχόν κα απαςχολθκεί ςτο ζργο, οι 
κοινωνικζσ ειςφορζσ, τυχόν φόροι (ειςοδιματοσ, κλπ), όλα τα τυχόν ζξοδα παραμονισ - 
μετακίνθςθσ του προςφζροντοσ ι του προςωπικοφ του, κρατιςεισ υπζρ τρίτων κακϊσ και 
τυχόν άλλεσ επιβαρφνςεισ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΤΡΩ προσ ξζνο νόμιςμα και β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) θ 
τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςτθ παροφςα διακιρυξθ. 

τον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του προςφζροντα, θ οποία κα πρζπει να ζχει ςυνταχκεί και να περιζχει, επί 
ποινι απορρίψεωσ, τα απαιτοφμενα από τθ διακιρυξθ οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ Οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι 
Προςφορά». Θ Οικονομικι Προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. τθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον 
προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει 
να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων 
καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Οικονομικι Προςφορά περιλαμβάνει, το ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 
ΠΡΟΦΟΡΑ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (Παράρτθμα 3). Ο οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να 
επιςυνάψει θλεκτρονικά το ανωτζρω ζντυπο ςε μορφι αρχείου .pdf ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο ςτον (υπο)φάκελο «Οικονομικι Προςφορά» ςτο ςφςτθμα, ςτο οποίο κα 
ζχει ςυμπλθρϊςει τθν προςφερόμενθ τιμι δίπλα ςε κάκε δράςθ, κακϊσ και το ςφνολο των 
δράςεων χωρίσ το ΦΠΑ, το ποςό των οποίων πρζπει να ταυτίηεται με το αντίςτοιχο ποςό 
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(μερικοφ ςυνόλου) τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ Οικονομικισ Προςφοράσ του 
ςυςτιματοσ.  

ΠΑΡΑΣΘΡΘΘ: Όλοι οι υπολογιςμοί κα γίνονται με δφο (2) δεκαδικά ψθφία. τα δφο (2) 
δεκαδικά ψθφία κα γίνονται και οι απαραίτθτεσ ςτρογγυλοποιιςεισ.   

Θ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΘΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΕΘΔΘ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΤΣΙΗΕΣΑΙ ΜΕ ΣΘΝ 
ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ.  

Δεκτζσ γίνονται προςφορζσ για το ςφνολο του ζργου. Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται 
ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του ζργου.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, 
τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι 
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να 
επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε 
όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ 
τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακζλου οικονομικισ 
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Πρόςκλθςθ υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 
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δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ. τθσ 
παροφςασ και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν 
περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα 
τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι 
Προςφορά» τθν 4θ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν και 
ϊρα 10:00π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν 
παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ 
και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του Ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.  

β) τθ ςυνζχεια θ αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 
πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και 
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ 
και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των 
τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ 
παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι 
Προςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
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«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν 
προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ 
που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο 
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι 
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  

ε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 
τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.  

Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με 
επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ,  
ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ -    
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ  

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  
πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 
τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Σα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
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Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν 
διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, 
παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του υςτιματοσ, 
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν 
που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 
ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι 

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 
ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 
πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 
πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο 
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Διοικθτικό υμβοφλιο) για τθ λιψθ απόφαςθσ 
είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ ζκπτωτου.  

Σα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε – ύλαςε ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με τα αντίγραφα όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα 
που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ 
από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4. 
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Σα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:  

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ 
και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 5 και 36 του ν. 4129/2013, 

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 
υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν 
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων 
μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
κζτοντάσ του προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 
ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο – Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 
ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 
τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ 
ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ 
προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 
βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά 
τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘ.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» του ΕΘΔΘ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά 
περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Προδικαςτικι Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε 
μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
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Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 
ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α..  

Σο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ 
προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο 
τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το 
άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΘΔΘ: 

 κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

 διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν 
και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 
περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) 
ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι 
προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 
προςφυγισ από τθν ΑΕΠΠ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 
ζνδικων βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του 
Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 
θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν 
ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά 
από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που 
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο)  

4.1.1. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΠΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Σο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα 4 τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72 του Ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν 
απαιτιςεων από τουσ δυο ςυμβαλλόμενουσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου.  

4.1.2. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ φμβαςθσ, τουσ τεχνικοφσ κανόνεσ και τα διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνα πρότυπα που ιςχφουν, κα πλθροί όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που 
προβλζπονται ςτθ φμβαςθ αυτι και κα ςτερείται οποιωνδιποτε ελαττωμάτων και ότι κα 
ανταποκρίνεται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, αποτελζςματα και ιδιότθτεσ όπωσ αυτζσ 
προδιαγράφονται ςτθν Προκιρυξθ.  

4.2 πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται 
και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ 
αρμοδιότθτάσ τουσ. 
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4.4 Τπεξγνιαβία  

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω 
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 
ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. ε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου 
με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ 
τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ 
των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα 
τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) 
ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν 
ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 
και 6 του άρκρου 131 του Ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του 
ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ 
υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 
του Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 
αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
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4.7 Δκπηζηεπηηθόηεηα - Δρεκύζεηα  

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα 
αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε 
τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν 
εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. Επίςθσ κα αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του υποζργου που κα εκτελζςει χωρίσ 
τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα: 

Όλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία (γραπτά και προφορικά) που κα περιζλκουν ςτθν αντίλθψθ 
του Αναδόχου κατά τθν υλοποίθςθ του υποζργου αυτοφ κεωροφνται εμπιςτευτικά και δεν 
επιτρζπεται να γνωςτοποιθκοφν ι δθμοςιοποιθκοφν.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να κρατά μυςτικι κάκε πλθροφορία που περιζρχεται ςτθν αντίλθψι του 
κατά τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ ζργου και δεν αποκαλφπτει τζτοιεσ πλθροφορίεσ ςε τρίτα 
πρόςωπα, ενϊ ο Ανάδοχοσ επιβάλλει τθν υποχρζωςθ αυτι ςτουσ με οποιονδιποτε τρόπο 
ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ υποζργου. 

Ο Ανάδοχοσ μπορεί να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ υποζργου και διαςφαλίηει ότι οι υπάλλθλοι 
αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και 
εχεμφκειασ. 

ε κάκε περίπτωςθ απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του αναδόχου κακ' οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του 
παρόντοσ υποζργου, οι οποίεσ είναι εμπιςτευτικζσ για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν 
εκτζλεςθ του υποζργου αυτοφ. Ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν 
είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοια. Ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν 
ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το 
ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι 
εταιρείεσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που 
παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. ε περίπτωςθ που υπάρξει διαρροι πλθροφοριϊν, θ 
οποία αποδεδειγμζνα οφείλεται ςτον ανάδοχο, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να 
κάνει χριςθ των διατάξεων "περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ" και να αξιϊςει αποηθμίωςθ για 
όλεσ τισ άμεςεσ και ζμμεςεσ, κετικζσ ι και αποκετικζσ ηθμίεσ που κα ζχει κατά περίπτωςθ 
υποςτεί. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα ακολουκεί τθν κατά τμιματα παράδοςθ του ζργου και κα 
πραγματοποιθκεί με τμθματικζσ πλθρωμζσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των αντίςτοιχων 
Παραδοτζων και τθ ςφνταξθ του Πρωτοκόλλου Παραλαβισ υπθρεςιϊν από τθν Επιτροπι 
Παρακολοφκθςθσ – Παραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 
5 του Ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Σον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 
ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, 
τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε 
κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ 
Διεφκυνςθσ Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 
του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται και θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ του τιμολογίου.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα έθπησηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ 
και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των παρατάςεων.  

τθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
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τον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του 
για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να 
λάβει, είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ 
προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το 
ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε 
αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.  

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ χωρίσ ΦΠΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΠΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια 
και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ 
ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Σο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), 6.1. 
(Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να 
υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221 του Ν. 4412/2016 οργάνου.  

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί 
από τθν  Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ του Ζργου (ΕΠΠ) θ οποία κα ειςθγείται 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 
αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ 
δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων 
από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Σα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει 
ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

6.2  Γηάξθεηα ύκβαζεο 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ φμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ 
μζχρι και τισ 28/02/2020 ι από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςε αυτό και λιγει με τθν 
υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςτον χρόνο που ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό. Ενδεικτικά 
για τα επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται ενδεικτικά οι τμθματικζσ 
προκεςμίεσ όπωσ φαίνονται ςτο Παράρτθμα 1.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά 
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ 
ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει 
θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν 
από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του 
χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Θ παραλαβι των παραδοτζων του ζργου γίνεται βάςει του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ του Παραρτιματοσ 1 τθσ παροφςασ, από τθν επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
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αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν 
μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν 
λόγω παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ 
και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν απόφαςθ. 

Σο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί 
ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 6 του άρκρου 219 του Ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων.  

6.4   Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

ε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ 
των παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα 
ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ 
λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ 
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

Μετά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν 
(Πρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν. 
Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο καταςτατικό του Ζργου 
τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα 
τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει.  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ 
τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο 
(τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι 
λιψθ αποφάςεων. 

Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ 
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Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν 
παροφςα φμβαςθ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Προςφορά του, επιςτθμονικοφ 
και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ 
εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
φμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ 
επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε 
υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται 
να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 
Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από 
τθν αντικατάςταςθ. 

ε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν 
τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό 
διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου 
να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ 
και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Για το λόγο αυτό, για οποιαδιποτε ενζργεια του Αναδόχου απαιτείται θ 
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Αρχισ 
Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ φφςθ των 
δεδομζνων που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Γραφείο Προμθκειϊν 

 

 

 

 

Ν. Κονόρτου 

Ο   

Δ/ντθσ Διοικθτικισ & 

Οικονομικισ Τποςτιριξθσ  

 

 

Ν. Ρακιτηισ 

Θ Πρόεδροσ του Δ.. 

 

 

 

 

Ιωςθφίδου Η. Αναςταςία 





 

ελίδα | 46  
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1 – Μελζτθ (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ/Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων) 

 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2 – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ - ΕΕΕ 

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 3 – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 4 – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 5 – χζδιο Δράςεων Σουριςτικισ Προβολισ (ΔΣΠ)  

 




