
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

(ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.3), 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (

ΥΛΙΚΟ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΟΦΕΛΟΥΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ

Ε/Α: €.59.000,00 συµπεριλαµβανοµένου

Αριθµός ∆ιαγωνισµού: 4792

                                                                      

 

 

 

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.2), 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1.1.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.1), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.2), ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.3), ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΤΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 5.1.3) 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»  

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  

4792 

Μυτιλήνη

                                                                   

ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 

 1.1.2), Ο∆ΗΓΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.4), 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 

Μυτιλήνη, 13-6-2019 

ΑΔΑ: ΨΟΓΨ7ΛΩ-ΣΡΑ
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ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου –Δνση 

Αγροτικής Οικονομίας  

Π.Ε Λέσβου 

(Καραντώνη 1, ΤΚ 

81100, Μυτιλήνη) 

   

24-6-2019 Δευτέρα 12:00 πμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ  

Τ.Δ/νση: Καραντώνη 2, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη  

Τηλέφωνο: 22510-46660 

Fax: 22510-46695 

 

Μυτιλήνη 13-6- 2019 
Αρ. Πρωτ.:47952 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.000 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ΜΕ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : 

 «ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ : ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»  

ΑΔΑ: ΨΟΓΨ7ΛΩ-ΣΡΑ
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1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   

3. Το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ,όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

4. Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους. 

 5. Το Ν. 2503/97 περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της περιφέρειας. 

 6. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 

και ΦΕΚ206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Ευθύνης».  

9. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 & 15 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

10. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

– Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,  

11. Την αριθμ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

12. Την με αριθ. 54706/30-12-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3325/Β΄/30-12-2011) σχετικά 

με τον καθορισμό της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων.  

13. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  
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14. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»,  

15. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις»,  

16. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα»,  

17. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

18. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το 2019 όπως αυτό 

εγκρίθηκε με την 09/20-2-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου 

(ΑΔΑ: Ω9ΩΩ7ΛΩ-Γ78) 

19. Την 67104/21-6-2018 απόφαση έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ2018 του έργου ΑΓΡΟ-

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, Συλλογική Απόφαση: ΕΠ 1886 (ΑΔΑ:6Ρ3Ε465ΧΙ8-ΟΑΓ) 

20. Την 1654/28-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου για έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και ενστάσεων του 

έργου «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» που υλοποιείται στο 

πλαίσιο INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 (ΑΔΑ: 68Η97ΛΩ-95Κ) 

21. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-

ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

22. Τον οδηγό Προγράμματος- Οδηγό Έργου του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ,  

23. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

24. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

25. Τον προϋπολογισμό του έργου, 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης 

και δημοσιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έργο: «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 
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ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη.  

Προϋπολογισμός : 59.000€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Το έργο, συγχρηματοδοτείται κατά  85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης  και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.  

Αναθέτουσα αρχή  : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4792./13-6-2019 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και 
δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «ΑΓΡΟ- 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση 

ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων 

του αγροδιατροφικού τομέα» 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ : Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και 

ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα  

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης και 

δημοσιότητας  

Ενδεικτική ταξινόμηση κατά CPV: 

73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

ανάπτυξης 

79342200-5 Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας  

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ : 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το 
ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 

59.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ : Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 

και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

: 
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 15/11/2019 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

24-6-2019 /  11.00πμ 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Καραντώνη 2               

Τ.Κ. 81100  Μυτιλήνη                              

Τηλέφωνο :2251046660            

ΤΕΛΕΦΑΞ :2251046995 

Email              :agro@pvaigaiou.gov.gr   
                        :g.lagoutaris@pvaigaiou.gov.gr  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 

24-6-2019 /12:00πμ 

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

Ταχυδρομική Διεύθυνση Κουντουριώτη 1 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός κωδικός 81100 

Φαξ 2251046995 

 

Τηλέφωνο 2251046660 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο agro@pvaigaiou.gov.gr 

 

Αρμόδιοι για πληροφορίες ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο www.pvaigaiou.gov.gr 

  

Είδος Αναθέτουσας αρχής  

Η αναθέτουσα αρχή είναι ΝΠΔΔ και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.  

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το ελληνικό.  

Στοιχεία επικοινωνίας 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) : 

: https://diavgeia.gov.gr, , www.pvaigaiou.gov.gr 

ΑΔΑ: ΨΟΓΨ7ΛΩ-ΣΡΑ





 

Σελίδα 7 από 72 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ 2251046660 φαξ 

2251046995 email: agro@pvaigaiou.gov.gr ,αρμόδιοι υπάλληλοι  ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

1.2 Στοιχεία διαδικασίας- χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου.. 

117 του Ν.4412/16.  

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς 

πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης  

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου 

διαχείρισης και δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου : Σύμβουλος διαχείρισης και 

δημοσιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έργο:  «ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ : 

Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα».  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73220000-0 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

ανάπτυξης) και 79342200-5 (Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας)  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 59.000 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 47.580,64 €, ΦΠΑ: 11.419,36 €) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη του έργου, 

συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν. (Υφιστάμενη ημερομηνία λήξης του 

έργου: 15.11.19) 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.  
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Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.  

  1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη 

ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,   

2. Το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ,όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει.  

3. Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους.  

4. Το Ν. 2503/97 περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της περιφέρειας.  

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 

και ΦΕΚ206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

6. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

7. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Ευθύνης».  

8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 & 15 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 9. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων      Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του      έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,  

10. Την αριθμ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,  

11. Την με αριθ. 54706/30-12-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3325/Β΄/30-12-2011) σχετικά 

με τον καθορισμό της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των 

νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων.  
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12. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

 13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις»,  

14. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

και άλλες διατάξεις»,  

15. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 

και Πολιτιστικά Θέματα»,  

16. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

 17. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  

18. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-

ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των 

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,  

19. Τον οδηγό προγράμματος- οδηγό έργου του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 

Ελλάδα – Κύπρος,  

20. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών,  

21. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  

22. Την με αριθμ 677/2019./ (ΑΔΑ: ΨΡ317ΛΩ-9ΞΩ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με 

τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου 

«ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα» 

23. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,  

24. Τον προϋπολογισμό του έργου, 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η, 24-6-2019  ημέρα  

ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 11.00πμ  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. 

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη Καραντώνη 2, ΤΚ 81100, στις 24-6-

2019  ημέρα  ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα 12.00πμ  

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. 

Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Καραντώνη 2, ΤΚ 81100, 

Μυτιλήνη, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με 

αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.   

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία 

και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δε θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους 

διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.  

1.6 Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του 

Διαδικτύου, στις διευθύνσεις : https://diavgeia.gov.gr,   www.pvaigaiou.gov.gr, η δε 

περίληψη σε όλα τα ανωτέρω.  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.  

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης ή και τυχόν 

επαναληπτικής αυτής, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι :  

Α) τηρούν και θα εξακολουθούν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλέγουν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του 

προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 

τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους.  

Β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν.  
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Γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

2. Αρμόδια για τη διενέργεια και αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών του 

διαγωνισμού είναι η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης  

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:  

• η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, ήτοι :  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ                                

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

(ΤΕΥΔ)  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία- πρόσβαση στα έγγραφα  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του 

διαδικτύου,στις διευθύνσεις: : https://diavgeia.gov.gr,  www.pvaigaiou.gov.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον 

παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα αρχή, υπεύθυνος 

υπάλληλος ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τηλ  22510 46660, φαξ 2251046995, 
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email…agro@pvaigaiou.gov.gr Κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες 

08.00-14.00  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της παρούσης σύμβασης και 

ταχυδρομικά, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να φέρει την ευθύνη 

για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.  

2.1.3 Παροχή διευκρινήσεων  

Τα  σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο πέντε 

(5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης 

εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 

εξετάζονται.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

 α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 

από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

  β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της 

παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών.  Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 

για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα   

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν συστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1947/1984 (Α’ 188). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση 

οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση 

με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με τη σφραγίδα ‘Apostile’ σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχε γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.   
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Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από αρμόδιο πρόσωπο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.  

2.1.5 Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέλη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με το γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 

ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων και στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση στον 

οικονομικό φορέα.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

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

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 

και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης 

ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
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εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο  

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.   

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής- Κριτήρια Ποιοτικής επιλογής  

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένα σε :  

Α) κράτος- μέλος της Ένωσης  

Β) κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

Γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

Δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί 

η σύμβαση.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι τις αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν4412/2016.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
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πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους :  

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

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,   

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),   

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,   

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.  

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :  

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και    

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

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

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.   

ή/και  
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γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, 

εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος   

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

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

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

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς.   

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 γ) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

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

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 

αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

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

οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 

αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 

επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
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δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 

στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  ετήσιο  

κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016, 2017) 

συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα,  μεγαλύτερο ή ίσο με το 

150% του ποσού χωρίς ΦΠΑ 24% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

Α) στο διάστημα 2013-2018 να έχουν εκτελέσει ως Ανάδοχοι ή ως μέλη αναδόχου ένωσης/ 

κοινοπραξίας τουλάχιστον δύο (2) έργα στον τομέα της αγροδιατροφής καθώς και τρία (3) 
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τουλάχιστον έργα προβολής και δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων 

(διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά κλπ) 

Β) να διαθέτουν Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 ή ισοδύναμο  

Γ) να διαθέτουν Ομάδα έργου με τουλάχιστον :  

• Υπεύθυνο έργου (1) 

• Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου (1) 

• Τριμελή ομάδα έργου  (3) 

Με την κάτωθι εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα:  

� Υπεύθυνος έργου  

 

• Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

• Να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

• Να διαθέτει τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία και ειδικότερα ως 

υπεύθυνος έργου να έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων 

στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και του αγροδιατροφικού τομέα.  

• Να διαθέτει εμπειρία, σε δράσεις προβολής- δημοσιότητας στο πλαίσιο έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε (διασυνοριακά, διακρατικά, 

διαπεριφερειακά).  

 

� Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου:  

 

• Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.  

• Να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.  

• Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στο 

πλαίσιο έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε (διαπεριφερειακά, διακρατικά, 

διασυνοριακά). 

• Να διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, στη διαχείριση  και την προβολή έργων του  

αγροδιατροφικού τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης.  

• Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

Τριμελή ομάδα έργου:  

 Η ομάδα έργου, λόγω της πολυπλοκότητας και των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου, 

πρέπει να στελεχώνεται τουλάχιστον από τρία (3) άτομα που θα έχουν κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα προσόντα:  
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• Ένα (1) στέλεχος με πανεπιστημιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και με 

εξειδίκευση στην υλοποίηση έργων και μελετών σχετικών με την προώθηση- 

προβολή και τη δημοσιότητα συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και με 

εμπειρία στην υποστήριξη διοργάνωσης εκδηλώσεων επικοινωνίας και 

δημοσιότητας αλλά και λοιπών επικοινωνιακών γεγονότων.  

• Ένα (1) στέλεχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακές σπουδές και  

αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον κλάδο της αγροδιατροφής, με πενταετή εμπειρία 

στην υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την ποιότητα στον κλάδο της διατροφής.   

• Ένα (1) στέλεχος κάτοχο πανεπιστημιακού διπλώματος σπουδών οικονομικών 

επιστημών με πενταετή εμπειρία στην υλοποίηση στατιστικών ερευνών και 

μελετών.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς, μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα, της παραγράφου 2.2.6 να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση άλλων φορέων.  

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δε βρίσκονται σε 

μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
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τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.4 του 

ν.4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσας Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/2016.  

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της κατευθυντήριας οδηγίας 

15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΗΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της 

παρούσης.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται , το οποίο είναι δυνατό να φέρει 

μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου τους ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέρος της ένωσης.  

Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα/ δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 

τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
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παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4- 2.2.6).  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 

οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

Α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου όπως του ποινικού 

μητρώου ή ελλείψη αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική η 

διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους .  

Β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους- μέλους ή χώρας. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης ( στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, αφορά οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 

με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
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να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,  

 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2  

 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

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

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

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

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 

του ν. 4412/2016. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση 

γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 

την έκδοση του πιστοποιητικού. 
 

 

B. 2. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

της παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου 

ή του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, που έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
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αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

οικείο Επιμελητήριο. 

Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση 

βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού 

προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή από την 

οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση ένορκης 

δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.  

 

Β. 3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα 

οικονομικών καταστάσεων στη περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ή β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών  

για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του 

οικονομικού φορέα (έτη 2014, 2015, 2016). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, 

δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο.  

 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 

  

α) Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων 

εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται 

από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων.  

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει 

αποκλειστικά και μόνο τα έργα Συμβούλου, για τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική 

τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρονται και όχι το σύνολο των έργων της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των οικονομικών φορέων. Στον Κατάλογο Έργων θα 
αναγράφονται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως Ευρωπαϊκό 

συγχρηματοδοτούμενο, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση του 

οικονομικού φορέα ως επικεφαλής στην αντίστοιχη ομάδα έργου (αυτόνομα ή μέσω 

ένωσης/κοινοπραξίας).  

 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα 

ενιαίο Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).  

 

β) Η εμπειρία της Ομάδας έργου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, στο 
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οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος «Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου ή 

Μέλος Ομάδας Έργου. Το βιογραφικό θα περιέχει και κατάλογο (πίνακα) έργων, στον οποίο 

θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως ευρωπαϊκό 

συγχρηματοδοτούμενο, το αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο ζητούμενο τομέα 

υπηρεσιών – φυσικό αντικείμενο, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η 

θέση στην αντίστοιχη ομάδα έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. 

Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, ενώ όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα για 

την απόδειξη αυτής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο 

ξενόγλωσσος τίτλος και η μετάφραση αυτού σε απλά αντίγραφα.  

 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), που έχουν εκδοθεί 30 ημέρες πριν 

την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 

όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 

4412/2016.  

 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη περίπτωση,  
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γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, τα 

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα 

πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε 

περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 

94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με 

βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

Ι. Κατανόηση του Έργου, Μεθοδολογική Προσέγγιση και επάρκεια ομάδας έργου (ΒΚΜ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Κατανόηση του έργου: 

Κατανόηση του αντικειμένου, του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων του 

έργου, σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς, συμμόρφωση στις 

απαιτήσεις του έργου  

Σ1: 30% 

Κ2 

Μεθοδολογική προσέγγιση: 

Οργάνωση και ανάλυση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καταλληλότητα 

και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων, εργαλείων και 

παραδοτέων  

Σ2: 30% 

Κ3 

Προγραμματισμός υλοποίησης έργου: 

 Φάσεις/Παραδοτέα έργου – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου 
Σ3: 20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΚΜ  80% 
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ΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ) 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ4 
Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής και 

κατανομής ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του έργου 
Σ4: 10% 

Κ5 

Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας του 

Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής Σ5: 10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΕΕ  20% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη των 100 βαθμών (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο: 

ΒΤ = (80%*ΒΚΜ) + (20%*ΒΕΕ) 

Όπου: 

• ΒΤ = Η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

• ΒΚΜ = Η βαθμολογία της Κατανόησης του Έργου και της Μεθοδολογικής Προσέγγισης,  

• ΒΕΕ = Η βαθμολογία της Επάρκειας της Ομάδας Έργου 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε UTΠ = 85% 
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Οι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία 

ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης ως εξής: 

ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), 

Όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή 

Ο προκύπτων αριθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο μ(2ο) δεκαδικό ψηφίο 

Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε UOΠ = 

15% 

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι 

Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν. 

Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: 

U = U ΤΠ * 85% + U ΟΠ * 15% 

Ο προκύπτων αριθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο μ(2ο) δεκαδικό ψηφίο 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει 

τον μεγαλύτερο αριθμό στο U. 

 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών  
 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
  
Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες στο Παράρτημα Α της παρούσας 

υπηρεσίες.  

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή 

σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 188).  

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από 

τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα εξής :  

 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
 

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟ- 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΝΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 
  

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΗΜΕΡΑ Δευτέρα     

24/6/2019 

ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 24/6/2019 ΗΜΕΡΑ  Δευτέρα  ΚΑΙ ΩΡΑ 

12.00πμ  

 ME ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την 

προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα 

και ώρα με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.  
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 

ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα 

λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.  

2.4.3 Περιεχόμενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις 

σφραγισμένους υποφακέλους, ήτοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά» 

και «Οικονομική προσφορά».  

Σε κάθε ενιαίο φάκελο προσφοράς καθώς και στους υποφακέλους, πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέρονται και τα εξής:  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
 

 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΡΟ- 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΝΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  24/6./2019  

ΗΜΕΡΑ Δευτέρα  ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00πμ. 

 ME ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν το προσαρμοσμένο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 

(Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 

23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ζητούμενο προσαρμοσμένο ΤΕΥΔ αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

προσαρμοσμένο Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

2.4.5 Περιεχόμενα φακέλου «τεχνική προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
περιέχει τα παρακάτω σε σειρά:  
 
1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του 
αντικειμένου της σύμβασης.  
 

Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά οι εκτιμήσεις – απόψεις του υποψηφίου Αναδόχου και 

μέσα από τις γνώσεις & την εμπειρία του (σε αντίστοιχα έργα ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, αλλά & το προγραμματικό περιβάλλον 

συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΕΠ της ΠΒΑ 2014-2020), σχετικά με τις εξής ενότητες 

που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, σε σχέση με τα πρότυπα υποβολής των Τεχνικών 

Δελτίων (Application Forms), το διαθέσιμο διαδικτυακά υλικό του προγράμματος Interreg 

Ελλάδα- Κύπρος για τα ενταγμένα έργα (προδιαγραφές, φυσικό αντικείμενο ανά άξονα, 

διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών κλπ - http://greece-cyprus.eu) όπως και τις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα: 
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i. Πλαίσιο έργου  

a) Θεματικό αντικείμενο και προκλήσεις που αντιμετωπίζονται 

b) Σκοπιμότητα διασυνοριακής συνεργασίας (*) 

c) Συμβολή σε στρατηγικές-πολιτικές-προγραμματισμό (*) 

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος (κατά την πρακτική & τις τρέχουσες 

οδηγίες του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος)  

d) Κύρια στοιχεία μεθοδολογίας  

e) Λογική παρέμβασης (*) 

f) Διαδικασίες αναφορών  (*) 

g) Κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας και δημοσιότητας (*) 

h) Δείκτες (*) 

iii. v. Καινοτόμος χαρακτήρας – Διατηρησιμότητα αποτελεσμάτων έργου ΑΓΡΟ-

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (*)  

i) Περιγραφή καινοτόμου χαρακτήρα (*)  

j) Διασφάλιση διατηρησιμότητας αποτελεσμάτων (*)  

Σημαντική Σημείωση: Στοιχεία με σήμανση (*) είναι προαιρετικά, αλλά εφόσον 

προετοιμαστούν από τους υποψηφίους αναδόχους, περιλαμβάνονται στην Τεχνική 

προσφορά και φυσικά συνάδουν με το παρόν έργο και τη φιλοσοφία του, θα 

αποτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή με επιπλέον 

βαθμολογία. 

2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης  
Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά:  
 

i. Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία (που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική 
υλοποίηση του Έργου).  

ii. Τη συγκεκριμένη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας (που θα ακολουθηθεί για την 

υλοποίηση του Έργου).  

iii. Τη μέθοδο εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων του Έργου.  

iv. Τη χρήση των καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης του έργου.  

v. Την αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου 

με την Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς ή 

ενδιαφερόμενους.  

 

3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με 
τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα  
Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά:  
 

Περιγραφή της προτεινόμενης αναλυτικής μεθοδολογίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 

ανά παραδοτέο.  
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Η περιγραφή γίνεται αναλυτικά ανά παραδοτέο και σχετική δράση για τα χρονικά στάδια – 

φάσεις μέρους του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του έργου (συγκεντρωτικά το 

χρονοδιάγραμμα θα παρουσιάζεται και σε πίνακα) και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό 

δράσεις και περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν πληρέστερα την πρόταση 

κάθε υποψηφίου Αναδόχου. Θα απαντά επίσης στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από 

την οποία να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το 

αντικείμενο της προκήρυξης. Θα περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή ανά παραδοτέο.  

 

4. Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και επίπεδα διοίκησης  
Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά:  
 

i. Οργάνωση της Ομάδας Έργου  

ii. Περιγραφή μελών Ομάδας Έργου – Αρμοδιότητες  

 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αναφέρει στις 4 ανωτέρω 

ζητούμενες ενότητες με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο την προτεινόμενη αναλυτική 

μεθοδολογία υλοποίησης για τα χρονικά στάδια του έργου και τις περιλαμβανόμενες σε 

αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση 

του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία 

να προκύπτει ότι έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της 

προκήρυξης. 

2.4.6 Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»/ τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών  

Το  έντυπο  της οικονομικής προσφοράς πρέπει  να  είναι  συμπληρωμένο  και  κατάλληλα 

υπογεγραμμένο. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως 

και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται 

στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 

ΟΓΑ 0,6.%.Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

δεν αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν 

δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη. Προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά 

επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. 
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2.4.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύς μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διαδικασία.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς.  
 
 
2.4.8 Λόγοι απόρριψης προσφορών  
 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στην παρούσα και ιδίως στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1, 3.2.  

 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

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

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,  

 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές,  

 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,  
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ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης.  

 

 
2.4.9 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές  
 

Ισότιμες, βάσει του άρθρου 90 παρ. 2 του Ν.4412/16 θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια 

ακριβώς βαθμολογία.  

 

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται ο ανάδοχος με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το 

επιθυμούν.  

 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ήτοι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας 

του διαγωνισμού.  

 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε 

τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία :  

 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

 

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 

στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
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αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου.  

Οι προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους 

αποχωρούν.  

 

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

σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 

σύμβασης.  

 

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

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση 

αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ημέρα και 

ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή 

συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς 
κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες 

προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι 

φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη 

της διαδικασίας. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, επιλέγεται 

προσωρινός ανάδοχος με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 

των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα 

καταγράφεται στο πρακτικό.  

 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, 

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικής προσφοράς θα γίνει 

και σε μία δημόσια συνεδρίαση βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

3.1.1. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  
Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
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σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων 

και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 

προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 
κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 

πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 

υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 

έχουν ήδη υποβληθεί.  

 

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα.  

 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα 

σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής 

προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα 

αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 

από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα 
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 

74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας 

διακήρυξης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 αυτής 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.7 

αυτής.  

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 

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

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών αίτημα προς 

την επιτροπή του διαγωνισμού για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 
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χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας..  
 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί επί αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 

αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 

σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό 

ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 

άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 
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Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής 

διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016  

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 

4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από την επιτροπή διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 

σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του 

άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις  
 

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν 

ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται 

μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ 

του Δημοσίου, ποσού που ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

3.5 Ματαίωση διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 

συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.  
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Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 

ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

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

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

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

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

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 

όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, 

στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών. 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται 

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

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 

του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 

παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο- εφαρμοστέα νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία  
 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
 

4.4 Τροποποίηση - επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
 
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 

να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

 

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

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,  

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

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

Είτε με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 200 § β, του ν. 4412/2016 και 

την καταβολή του υπολοίπου με πληρωμή ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

με το πρωτόκολλο παραλαβής κάθε παραδοτέου και την εξόφληση της υπόλοιπης 

συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή. 
Είτε η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνεται τμηματικά μετά την 

παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα Α, τα οποία θα 

εγκρίνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

219 του Ν.4412/16.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

Τον Ανάδοχο, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 

του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
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επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής.  

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 

χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο.  

 

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  
 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 

και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 

του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται 

ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 

κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης  
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6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την Eπιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται αρμοδίως για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω 

μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 

του Ν. 4412/2016.  
6.1.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 

απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής.  

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 

απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης. 

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης  
 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως τη 

λήξη του έργου, συνυπολογιζομένων τυχόν παρατάσεων που δοθούν. (Υφιστάμενη 

ημερομηνία λήξης του έργου: 15.11.19) 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται 

τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται 

στο Παράρτημα Α της παρούσης.  
 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 

παρούσας.  

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 

παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 

σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
/και παραδοτέων με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 

αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 

της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
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ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.2), 
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 1.1.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.2), ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
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Σύµβασης  
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ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 

 1.1.2), Ο∆ΗΓΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 
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ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
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Μυτιλήνη, 13-6-2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης 

και δημοσιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου: «ΑΓΡΟ- 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ :  ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα». 

 

Α. Πλαίσιο υλοποίησης του έργου  

A.1 Γενικές πληροφορίες  
 

Τίτλος του έργου: Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών 
παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα.  

 
 Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

  

Επικεφαλής Εταίρος: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 

Άξονας προτεραιότητας 1 
 

Διάρκεια του Προγράμματος ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:  15/11/2017 -15/11/2019 

 
Σύνολο Μηνών: 24 
 

Α.2 Συνοπτική περίληψη  
 

Ο τομέας της αγροδιατροφής στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Κύπρου παρουσιάζει μία 

σειρά οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, η 

αποτελεσματική αξιοποίηση των οποίων είναι σε θέση να τον μετατρέψει σε έναν από τους 
πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας.  

 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μία στροφή των καταναλωτών προς τοπικά- 

παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία και θεωρούνται ανώτερης ποιότητας. Η αύξηση της 

ζήτησης τέτοιων προϊόντων αποτελεί οικονομική ευκαιρία για περιοχές ικανές να 

διαφοροποιήσουν κατάλληλα τα προϊόντα τους αξιοποιώντας το ενδογενές δυναμικό του 

τόπου για την παραγωγή και την προβολή τους.  

 

Η επιστημονική τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τοπικών προϊόντων σε σχέση με τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον τόπο παραγωγής, τόσο για τα πιστοποιημένα (ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
ΕΠΠΕ, ΟΠΑΠ) όσο και για τα μη πιστοποιημένα προϊόντα, αποτελεί άμεση προτεραιότητα 

του εθνικού και τοπικού προγραμματισμού, ειδικά των RIS3 και S3CY (2014), καθώς 

δύναται να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στην περιοχή. 

Επιπλέον με τη Ζώνη Ελεύθερων συναλλαγών, το ενδιαφέρον για την τεκμηρίωση της 

αυθεντικότητας, αυξήθηκε κατακόρυφα. Έτσι, αναζητούνται εξελιγμένες μέθοδοι, 

ταυτοποίησης της αυθεντικότητας, προκειμένου να ωφελούνται οι παραγωγοί από την 
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προστιθέμενη αξία διαφοροποίησης των προϊόντων τους και παράλληλα να διασφαλίζονται 

οι καταναλωτές.  

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΑ θέτει ως κύριες ομάδες στόχους παραγωγούς, 

ΜΜΕ, συνεταιρισμούς και ενώσεις παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων 

αγροδιατροφής και εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την 

ταυτοποίηση της αυθεντικότητας των τοπικών προϊόντων Βορείου Αιγαίου και Κύπρου ως 

επιχειρησιακού εργαλείου ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας αυτών στις εγχώριες και 
διεθνείς αγορές.  

 

A.3 Συνολικός Προϋπολογισμός  
 

Ο συνολικός Π/Υ του έργου προς χρηματοδότηση :  1.581.930,00 €  

 

Α.4 Εταίροι του προγράμματος ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Α5. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Οι συνθήκες συµµετοχής στο έργο ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
 

Κύριος στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του 

αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης της αυθεντικότητας τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή Β. Αιγαίου- Κύπρου και της δόμησης 

των μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους 

αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.  

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:  

• Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών 

προϊόντων με συνδυασμένη χρήση γενετικής ταυτότητας-DNA, ισοτοπικού 

αποτυπώματος και μικροβιακού προφίλ  

• Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων με τη 

συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων Ανάπτυξη διαδικασιών και 

δομών χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης προέλευσης τοπικών προϊόντων και 

ψηφιακής ταυτότητας ιχνηλασιμότητας  

• Επιχειρησιακή υποστήριξη των επιχειρήσεων αγροδιατροφικού τομέα και ενίσχυση 

δεξιοτήτων σε θέματα ταυτοποίησης αυθεντικότητας και εμπορικής προώθησης 

τοπικών αυθεντικών προϊόντων για την εμπορική τους αξιοποίηση σε νέες και 

υφιστάμενες αγορές, καθώς και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.  
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Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ επιχειρήσεων του 

αγροδιατροφικού τομέα προκειμένου, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, στην 

ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων ανοιχτής πρόσβασης ώστε αξιοποιηθούν σύγχρονες 

τεχνολογικές εφαρμογές σε επιχειρησιακό επίπεδο με επαναληψιμότητα και σε άλλες 

περιοχές και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ τόσο στη διασυνοριακή περιοχή 

όσο και πέρα από αυτή συμβάλλοντας καθοριστικά στον σχετικό στόχο της επενδυτικής 

προτεραιότητας. 

 

Α.6 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου  

Ακολουθεί η περιγραφή των απαραίτητων δράσεων & υπηρεσιών του Αναδόχου για την 

υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου.  

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Π 1.1.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός 
25.000 € 

Εκθέσεις προόδου και συντονισμός έργου 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

 

Το παραδοτέο  αφορά τον συντονισμό του εταιρικού σχήματος, την παρακολούθηση της 

προόδου του έργου συμφώνα με το Τεχνικό Δελτίο, την  οργάνωση των δράσεων 

υλοποίησης και την εκπόνηση των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου μέσω 

παρακολούθηση της εξέλιξης των δαπανών και του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και 

της επιμέρους απορρόφησης  ανά εταίρο και πακέτο εργασίας και παραδοτέο. Τήρηση 

αναλυτικών και επικαιροποιημένων στοιχείων του έργου σε σχέση με το φυσικό 
αντικείμενο (δράσεις), το οικονομικό αντικείμενο (δαπάνες) και το χρονοδιάγραμμα, καθώς 

και των επιμέρους ποσοστών ολοκλήρωσης της κάθε «Παραδοτέου» και «Πακέτου 

Εργασίας». Ο σύμβουλος διαχειριστής του έργου αναλαμβάνει αναλυτικά: 

 

• Συντονισμό εταίρων – Εποπτεία του Έργου 

• Χρονοπρογραμματισμός δράσεων και παραδοτέων   

• Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) 

• Παρακολούθηση υλοποίησης και πορεία επίτευξης στόχων  

• Διαχείριση Αλλαγών (Management of Change). 

• Επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή 

• Σύνταξη εκθέσεων προόδου  

• Οργάνωση αρχείων του έργου 

 
 
 
 

Χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης 

Οργάνωση 
φακέλου και 

ανασκόπηση 

πεπραγμένων 

από την έναρξη 

ως σήμερα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαμηνιαία 

έκθεση 

30/7/2019 

 

 

 

 

Εξαμηνιαία 

έκθεση 

15/11/2019 
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1 μήνα από την 

υπογραφή της 

σύμβασης  

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Π 1.1.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 
2.000 € 

Οδηγός διαχείρισης και ελέγχου ποιότητας έργου 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

 

Εκπόνηση οδηγού για  την παροχή αναλυτικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς τους 

εταίρους  σε σχέση με την οργάνωση, τις διαδικασίες , τα μέσα και τις δομές για τον 

βέλτιστο συντονισμό της υλοποίησης και της διαχείρισης των έργου καθώς και τον έλεγχο 

ποιότητας των παραδοτέων.  

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 

σύμβασης  

 

Α/Α 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Π 2.1.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 
4.000 € 

Ιστοσελίδα έργου και πλάνο δημοσιότητας 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει: 

• Την αναλυτική ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας όπου θα προσδιορίζονται αναλυτικά 

οι επικοινωνιακοί στόχοι, το στοχοθετούμενο κοινό, τα μέσα και το 

χρονοδιάγραμμα επικοινωνιακών ενεργειών, τα πρότυπα επικοινωνιακού υλικού 

και δημοσιότητας (λογότυπα, πρότυπα εγγράφων και παρουσιάσεων κλπ), οι όροι 

και οι προϋποθέσεις της επικοινωνίας γενικότερα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας αξιολογούνται σχετικά με την προβολή 

και αναγνωρισιμότητα του έργου. 

•  Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας παρουσίασης του έργου στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα η οποία θα περιλαμβάνει σκοπό, εταίρους, πακέτα εργασίας, νέα, 

υλικό επικοινωνίας καθώς και φόρουμ συνεργασίας των εταίρων. 

 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Π 2.1.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 
6.000 € 

Επικοινωνιακό υλικό 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την ανάπτυξη περιεχομένου, μετάφραση σε 4 γλώσσες, 

ΑΔΑ: ΨΟΓΨ7ΛΩ-ΣΡΑ





 

Σελίδα 50 από 72 

σχεδιασμό εντύπου,  και εκτύπωση έγχρωμων 3-πτυχων φυλλαδίων (με στοιχεία 3D) για 

την προώθηση και προβολή του έργου σε 5 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερμανικά και Ρωσικά (συνολικά θα εκτυπωθούν 6000 τμχ) καθώς και τη δημιουργία έξι 

Rollup Banner (ένα για κάθε εταίρο) διαστάσεων 2m X 0,85m, με μηχανισμό και βαλιτσάκι 

μεταφοράς. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Π 2.1.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 
7.000 € 

Ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Οργάνωση δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας του έργου που θα περιλαμβάνουν: 

� Συνεντεύξεις τύπου (2) 

� Δελτία τύπου (4) 

� Καμπάνια προβολής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram, tweeter)  

� Καταχωρίσεις, τουλάχιστον 4, στον τύπο (εθνικό, τοπικό και εξειδικευμένο)  
� Ραδιοφωνικό σποτ (1) 

� Καταχωρήσεις (2) στην πλατφόρμα του Service Point της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 

Καινοτομίας για τη Γεωργία 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σε όλη τη διάρκεια του έργου (βάσει του 

πλάνου δημοσιότητας) 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Π 2.1.4 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 
10.000 € 

Οργάνωση συνεδρίου στο Β.Αιγαίο 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

 

Οργάνωση συνεδρίου στο Β. Αιγαίο για 300 τουλάχιστον άτομα που θα περιλαμβάνει: 

� Δημιουργία λίστας προσκεκλημένων 

� Δημιουργίας και αποστολή προσκλήσεων και προγράμματος 

� Ενοικίαση αίθουσας και επικοινωνιακών μέσων 

� Φάκελο συνεδρίου 

� Γραμματεία συνεδρίου 
� Catering  (καφές- ελαφρύ γεύμα)  

� Δείπνο επίσημων προσκεκλημένων (15 άτομα) 

� Πρακτικά συνεδρίου 

� Ευχαριστήριες επιστολές  

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Τελευταίο τρίμηνο του έργου 20/08/2019-

15/11/2019 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
Π 5.1.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
 

Προϋπολογισμός: 
5.000 € 

Επικαιροποιημένη αξιολόγηση μελέτης κόστους οφέλους 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

 

Το παραδοτέο αφορά στην επικαιροποιημένη αξιολόγηση της μελέτης κόστους οφέλους 

του έργου  και αναλυτικά  περιλαμβάνει: 

− Περιγραφή και ανάλυση του έργου με  αναφορά στην ευρύτερη περιοχή επιρροής 

του έργου   

− Εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου 

− Μεθοδολογία χρηματοοικονομικής ανάλυσης και κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης 

− Χρημοτοοικονομικές ροές, οικονομικοί δείκτες, επίπτωση του στα οικονομικά 

αποτελέσματα του φορέα λειτουργίας και οι ταμειακές ροές του έργου.  

− Συμπεράσματα 
 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 15/11/2019 
 

Χρονοδιάγραμμα:  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή των 

παραδοτέων. Τα επιμέρους παραδοτέα, υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Π/Υ (€) 

Π.1.1.2 Εκθέσεις προόδου και συντονισμός 
έργου 

Ένα (1) μήνα μετά την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

25.000 

30/7/2019 

15/11/2019 

Π.1.1.3 Οδηγός διαχείρισης και ελέγχου 
ποιότητας έργου 

Ένα (1) μήνα μετά την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
 

2.000 

Π.2.1.1 Ιστοσελίδα έργου και πλάνο 
δημοσιότητας 

Δύο (2) μήνες μετά την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
 

4.000 

Π.2.1.2 Επικοινωνιακό υλικό Δύο (2) μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

6.000 

Π.2.1.3 Ενέργειες επικοινωνίας και 
δημοσιότητας 

Σε όλη τη διάρκεια του 
έργου 

7.000 

Π.2.1.4 Οργάνωση συνεδρίου στο Β. Αιγαίο Τελευταίο τρίμηνο του 
έργου 20/08/2019-

15/11/2019 

10.000 

Π.5.1.3 Επικαιροποιημένη αξιολόγηση 
μελέτη κόστους οφέλους 

15/11/2019 5.000 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

(ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.3), 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (

ΥΛΙΚΟ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΟΦΕΛΟΥΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
«ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ
 

 

 

 

 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.2), 

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1.1.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ

ΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.1), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.2), ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.3), ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΣΤΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 5.1.3) 

ΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 

Μυτιλήνη

ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 

 1.1.2), Ο∆ΗΓΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.4), 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 

ΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 

Μυτιλήνη, 13-6-2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΤΕΥΔ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

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

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

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

διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

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

 
- Ονομασία : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/ Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: ………. 
- Ταχυδρομική διεύθυνση/ Πόλη/ Ταχ. Κωδικός Μυτιλήνη 81100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες Λαγουτάρης Γ. ΤΗΛ 2251046660 ΦΑΞ 2251046995. 

EMAIL agro@pvaigaiou.gov.gr 
- Διεύθυνση στο διαδίκτυο : www.pvaigaiou.gov.gr  

 
 
 

      B: πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης  
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και 

του σχετικού CPV)  : Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και 
δημοσιότητας του έργου: «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ταυτοποίηση αυθεντικότητας και 
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……………………………….] 
- Η Σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στο φάκελο από την Αναθέτουσα Αρχή ….. 

 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Στοιχεία αναγνώρισης : Απάντηση :  

Πλήρης επωνυμία  [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):  

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση  […………..] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι 
1:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):  

[…………..] 

[…………..] 

[…………..] 

[…………..] 

Γενικές πληροφορίες :  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση2;  
 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ΄ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20 του 
Ν.4412/2016: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική 

επιχείρηση»3 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων;  

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι.  

[ ] Ναι    [ ] όχι  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[…………..] 

 
[…………..] 

 

[…………..] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας [ ] Ναι    [ ] όχι [ ] άνευ αντικειμένου  

                                                           
1
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.   
2 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των 
µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.  

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.   
3
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.   
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είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής);  
 

 

Εάν ναι:  
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος V.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:  

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο 4:  

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;  

Εάν όχι:  
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητα Α κατά περίπτωση  
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:  
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν;  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

α) [……]  
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……]  
γ) [……]  

 

 

 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι [ ] Όχι  

 
 

 

 

 

 

                                                           
4
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.  
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……][……]  

Τρόπος συμμετοχής : Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους 5:  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

Εάν ναι:    

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.  

Α) […………] 

 

 
 

Β) […………..] 

 

 

Γ) [……………] 

Τμήματα  Απάντηση  :  

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.  

[ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.   
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο  

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:  

[………………] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

 

[………………] 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

 

[………………] 

Τηλέφωνο:  

 

[………………] 

Ηλ. ταχυδρομείο:  

 

[………………] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …):  

 

[………………] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 6 

Στήριξη:  Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV.  
 

[ ]Ναι [ ]Όχι  
 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

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

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.”   
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση : 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;  
 

[ ]Ναι [ ]Όχι  
 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…]  

 

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

(κατ’εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων/ υποψήφιος 

οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό τη μορφή εργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ.6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών 

που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους 

και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο.  
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Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α : Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 7 

  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση : 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14

 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

[ ]Ναι [ ]Όχι  
 

 

 

 

                                                           
7
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.   
8
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).   
9
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.  

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).   
10

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

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

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.   
11

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο   
12

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που 

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

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.   
13

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

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

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".   
14

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

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

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 8 

2. Δωροδοκία 9 
3. Απάτη 10 
4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 11 
5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 12 
6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 13 
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έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……][……]
15

 

 

Εάν ναι, αναφέρετε 16:  

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης,  
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:  

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο-(-α): [ ],  

λόγος(-οι):[ ]  

 

 
β) [……]  

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή  

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……][……] 
17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)18
;  

 

[ ]Ναι [ ]Όχι  
 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν  

 

[……] 

 

                                                           
15

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
16

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
17

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.   
18

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)   
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης:  
 

Απάντηση:  

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης19, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;  
 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 

Εάν όχι αναφέρετε:  

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:  

 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;  

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων;  

 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης;  

 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική;  

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης  

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:  

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:  

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;20 

ΦΟΡΟΙ 
 
 

Α) […….] 

 

 

Β) […….] 

 

 

 

 

Γ) 1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 

 

 

 

 

[…….] 

 

[…….] 

 

Γ) 2) […….] 
 

Δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Α) […….] 

 

Β) […….] 

 

 

 

 

Γ) 1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 

 

 

 

 

[…….] 

 

[…….] 

 

Γ) 2) […….] 
 

Δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

                                                           
19

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

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).   
20

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 
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 πληροφορίες  

 

 

[…….] 

πληροφορίες 

 

 

[…….] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
21

 

[……][……][……]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς   
21

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται   
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα  
 

Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου22

 ;  
 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 
 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);  

[] Ναι [] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............]  

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις 23 :  
α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή  

γ) ειδική εκκαθάριση, ή  

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 

ή από το δικαστήριο, ή  

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου  

Εάν ναι:  

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:  

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- […….............] 

- […….............] 

 

 

 

                                                           
22

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

έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2. 
23

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

λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις24  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]  

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;  

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

[…….............] 

 
 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……]  

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

[..........……]  

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  

[……]  

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων25, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

[..........……]  

 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης26;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

                                                           
24

 Άρθρο 73 παρ. 5.   
25

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης   
26

 Πρβλ άρθρο 48.   
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πληροφορίες:  

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 

ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια27
  κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις;  
 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες:  
 

 

 

 

[..........……]  

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……]  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι:  
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής,  

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές,  

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

                                                           
27

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

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

Έχουν υποβληθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους (Αφορά την 

περιπ.4, του άρθρ.6 της σχετικής 

διακήρυξης) .  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

Εάν ναι, έχουν αποκτήσει οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις, τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ;  
[ ] Ναι [ ] Όχι  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α και Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

 α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί 

να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής  
 

Απάντηση  
 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;  
 

[ ] Ναι [ ] Όχι  
 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα  
 

Απάντηση  
 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής 
28; 

του:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[…]  

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……]  

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:  
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του  

 

 
[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας: 

  

                                                           
28

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

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.   
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

[ …] [] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]  
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύµφωνα µε τα µέρη Ι,II,III & IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στην Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω δηλώσει πως πληρώ του παρόντος Τυποποιηµένου 
Έντυπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της 
διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισµού αρ πρωτ 4792/13-6-2019, Α∆ΑΜ 
Εγκεκριµένου Αιτήµατος: χχχχχχχχχχχχχχχχ, Α∆Α: xxxxxxxxxxx  

 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.2), Ο∆ΗΓΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ 

(ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 1.1.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.1), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 

ΥΛΙΚΟ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.2), ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.3), ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΣΤΟ Β.ΑΙΓΑΙΟ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 2.1.4), 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΟΦΕΛΟΥΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ 5.1.3) 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  
«ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Μυτιλήνη, 13-6- 2019 
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ΕΝΤΥΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΠΡΟΣ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
              Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

ΕΔΡΑ: 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΡΓΟ:  «ΑΓΡΟ- ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

ΟΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ/Τ.Κ.: 

Α.Φ.Μ.                                       ΔΟΥ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

FAX: 

E-MAIL: 
Αρ. Διαγωνισμού αρ πρωτ…4792/13-6-

2019 

Υποβάλλω την παρούσα οικονομική προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και 

χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας έναντι της 

παρακάτω αμοιβής.  

 

Προσφερόμενη τιμή Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τιμή χωρίς ΦΠΑ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ   

 
 

Τόπος/ημερομηνία    ………..…………….………,  …….…/……..../2019 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή –Σφραγίδα) 
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