
      

 

         Καβάλα, 13/6/2019 

         Αρ. Πρωτ.:14901 
 
 
Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Α. Ε. Ο.Τ.Α.        
Ύδρας 10          
Καβάλα  
Ταχ. Κώδικας: 65302 
Τηλ. :  +30 2510 620459 
Fax: +30 2510 620429 
E mail: anka@ankavala.gr         
Αρ. Διακήρυξης : 14901-13/6/2019 
 

 

Αναθέτων Φορέας 
Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Σύμβαση 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 
υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο 
πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» 
(Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα 
Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της 
Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020» MIS 501609 

Ταξινόμηση κατά CPV 

79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 
θέματα διαχείρισης 
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 
22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 
 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 115.482,60 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Χρηματοδότηση 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ   

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των 
χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» 
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Καβάλα, 13/6/2019 

          Αρ. Πρωτ.: 14901 

Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Α. Ε. Ο.Τ.Α.        
Ύδρας 10          
Καβάλα  
Ταχ. Κώδικας: 65302 
Τηλ. :  +30 2510 620459 
Fax: +30 2510 620429 
E mail: anka@ankavala.gr         
Αρ. Διακήρυξης : 14901-13/6/2019 
   

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing 
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης 

και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 2020» 

MIS 501609  
 

 
 
 

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: 
στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.  
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Αναθέτων Φορέας Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Κριτήριο Κατακύρωσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2019 
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 15:00 

Τόπος κατάθεσης προσφορών 

Γραφεία Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ 
Ύδρας 10         
Καβάλα  
Ταχ. Κώδικας: 65302 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ημερομηνία: 1 Ιουλίου 2019 
Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 10:00 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Γραφεία Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ 
Ύδρας 10         
Καβάλα  
Ταχ. Κώδικας: 65302 

Προϋπολογισθείσα Συνολική Δαπάνη 115.482,60 € μη  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Χρηματοδότηση του έργου  
Από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στα πλαίσια του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V A   
Ελλάδα -  Βουλγαρία 2014 - 2020 

Κατάθεση προσφορών  Σε ευρώ 

Ισχύς προσφορών 
365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού 

Διάρκεια Σύμβασης Από την υπογραφή της μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2019 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης του πλήρους τεύχους της διακήρυξης στο site της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ στην 

ιστοσελίδα www.ankavala.gr στις 13/6/2019 

 

 

http://www.ankavala.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα  

 

Επωνυμία 
Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ύδρας 10       
65302 Καβάλα  

Πόλη Καβάλα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 65302 

Τηλέφωνο +30 2510 620459 

Φαξ +30 2510 620429 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  anka@ankavala.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωαννίδου Αθηνά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ankavala.gr 

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  

Ο αναθέτων φορέας είναι Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, 
Υποτομέας ΟΤΑ1 

   

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα  είναι η Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Διαχείρισης 
Τοπικών Προγραμμάτων 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  
 
1) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.ankavala.gr  

2) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.ankavala.gr.  
 

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της 
Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο 
«DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση 
της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-
2020» MIS 501609. 

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου και συγκεκριμένα της 
κατηγορίας δαπανών «external expertise & services» (εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες – υπηρεσίες), 
απαιτείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα παρακάτω παραδοτέα: 
          

                                                           
1 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας 

(Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.  



 

Σελίδα 7 

Παραδοτέο 
No 

Τίτλος Παραδοτέου 

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων 

2.4.5 Τοπικά Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης 

3.4.4 
Αναβάθμιση του Προϊόντος: Εκπαίδευση καλλιεργητών και οινοποιών για 
τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού 

4.4.2 
Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με QRC 
στην περιοχή του αμπελώνα 

4.4.3 
Αισθητική Αναβάθμιση Οικισμών: Μελέτες, Φύτευση κλημάτων, 
Τοποθέτηση βαρελιών, πινακίδων κλπ. (μελέτη, προμήθεια, τοποθέτηση) 

4.4.4 
Ανάδειξη της Τοπικής Κουζίνας: 10 συνταγές μαγειρικής με βάση τις τοπικές 
οινικές ποικιλίες 

5.4.1 
Επίτευξη Ποιότητας: Εκπαίδευση του προσωπικού των εστιατορίων και 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον τοπικό οίνο 

5.4.2 
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
σχετικά με την ταυτότητα της περιοχής 

Β. Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας 

2.4.1 Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του έργου 

2.4.2 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου του Έργου 

2.4.3 Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης: Φυλλάδια - Μπροσούρες και USB sticks 

2.4.4 Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

4.4.1 
Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: Σχεδιασμός – Δημιουργία 
Τρίγλωσσου Οδηγού για τον Οινοτουρισμό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή 

6.4.3 Οργάνωση Εκδηλώσεων Γευσιγνωσίας - Φεστιβάλ Οίνου 

6.4.4 Συμμετοχή σε δύο Επιλεγμένες Εκθέσεις 

 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV):  

• 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης 

• 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

• 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 

• 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων. 
 
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου.  

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.482,60 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 115.482,60 €, ΦΠΑ 24%: 27.715,82 €, συνολικός προϋπολογισμός:         
143.198,42 €). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.   



 

Σελίδα 8 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 1.3 Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2019. 

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 ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα 
για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», 

 του ν.4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 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», 

 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, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,   

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα 
«Έγκριση του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
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4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» ( Β΄ 
3698), 

 της με αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 

 των διατάξεων της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

 του Εγχειρίδιου (Programme Manual) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE – 
BULGARIA 2014-2020», 

 της Εξειδίκευσης Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών, 

 των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

 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, 

 της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 
2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”,  

 της με αρ. 1/ΠΡΑΚΤ.315/28.07.2017 Απόφασης του ΔΣ της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. για συμμετοχή στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με τίτλο “ 
DIONYSOS”, 

 του από 01-04-2017 εγγράφου του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” για 
την έγκριση του έργου DIONYSOS, 

 της υπ’ αριθμ. B2.6C.04 σύμβασης χρηματοδότησης του έργου DIONYSOS, 

 του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου (Application Form) του έργου DIONYSOS, την κατανομή του 
προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, 

 της υπ. αριθμ. 3/2019 απόφασης της 334/18.01.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.για τη διενέργεια διαγωνισμού για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου 
της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με 
ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη 
Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», 

όπως εφαρμόζονται στην περίπτωση της νομικής μορφής του Αναθέτοντος Φορέα. 

1.5 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, Όροι Υποβολής Προσφορών  

Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου. 

Σύμφωνα και με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: 

α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, 

β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, 

γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 

δ) όσες κρίνονται από την Αναθέτοντα Φορέα ασυνήθιστα χαμηλές. 
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Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα: 

α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και 

β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Αναθέτοντα Φορέα, όπως καθορίσθηκε και 
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των 
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) αναρτάται και στον δικτυακό τόπο του 
Αναθέτοντα Φορέα : www.ankavala.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  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 αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό) 

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον Αναθέτοντα 
Φορέα  

2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Αναθέτοντα 
Φορέα, στη διαδρομή: www.ankavala.gr, στην ενότητα "dionysos”  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων –Συμπληρωματικές πληροφορίες  

Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις, κ.λ.π. για τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως 
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών. Απαντήσεις σ’ αυτές θα παρέχονται εγγράφως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
Αναθέτοντος Φορέα www.anka.gr, το αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο Αναθέτων Φορέας 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:  

1) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

2) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 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 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Εξαιρούνται επισυναπτόμενα τεχνικά 
φυλλάδια / μπροσούρες κατασκευαστών που θα μπορούσαν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ως ακολούθως: 

Δημόσια έγγραφα 

Γίνονται αποδεκτά: 

• πρωτότυπα έγγραφα ή 

• επικυρωμένα αντίγραφα ή 

• ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων. 
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Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. 
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής 
κεκυρωμένων αντιγράφων. 

Ιδιωτικά έγγραφα 

Γίνονται αποδεκτά: 

• πρωτότυπα 

• επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο 

• ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει 
έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν 
σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και 
επισήμως μεταφρασμένα. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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 μορφή επικοινωνίας με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου, θα 
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

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) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδεεγμα στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 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 I 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 συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων 
Φορέας 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 του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

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 
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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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 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 κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε 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 (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 ο Αναθέτων Φορέας 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 

2.2.3.3 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 υποβολής προσφοράς.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Αναθέτοντα 
Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. 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. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. 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 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των ετών 2015, 
2016 και 2017 ίσο με το  ποσό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δηλ.: 115.482.60 €. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων που 
δραστηριοποιείται θα πρέπει είναι μεγαλύτερος από το 100% του συνόλου προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει:  

• Την οργανωτική δυνατότητα και την διαχειριστική ικανότητα να υλοποιήσει με επιτυχία το έργο  

Οι οποίες αποδεικνύονται από το γενικό προφίλ του προσφέροντος και την εμπειρία του στην 
υλοποίηση έργων διακρατικού/ διασυνοριακού/ διαπεριφερειακού χαρακτήρα ή/και άλλων έργων, 
όπως και από την επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου του προσφέροντος (βλ. παρακάτω), η οποία 
πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση 
του περιγραφόμενου έργου. Ειδικότερα ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να 
παρουσιάσει εμπειρία κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017) από τουλάχιστον δύο (2) 
ολοκληρωμένα Διακρατικά/ Διασυνοριακά/ Διαπεριφερειακά/ Ευρωπαϊκά ή και άλλα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα παροχής υπηρεσιών. 

Αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε έργα τοπικής 
ανάπτυξης/ ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας 

Οι οποίες αποδεικνύονται με την εμπειρία του προσφέροντα από τουλάχιστον ένα (1) ολοκληρωμένο 
έργο κατά την τελευταία τριετία, ει δυνατόν διακρατικού/ διασυνοριακού χαρακτήρα, με σχετικό 
αντικείμενο, όπως επίσης και με την κατάλληλη στελέχωση της Ομάδας Έργου.  

• Αποδεδειγμένες τεχνικές ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην υλοποίηση 
πολιτικών δημοσιότητας με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και την 
παραγωγή προωθητικού υλικού. 

Οι οποίες θα αποδεικνύονται από την ολοκλήρωση κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016, 2017) 
τουλάχιστον τριών (3) έργων που αφορούν σε διοργάνωση  εκδηλώσεων  -  προβολή και δημοσιότητα, 
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εκ των οποίων είτε σε ένα (1) έργο είτε σε περισσότερα, να περιλαμβάνονται: παραγωγή τηλεοπτικού 
σποτ, διοργάνωση εκδήλωσης, παραγωγή υλικού προβολής – δημοσιότητας.  
Επίσης με την κατάλληλη στελέχωση της ομάδας έργου, όπως ζητείται στη συνέχεια.  
 

Ομάδα Έργου 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταμελή ομάδα έργου (έναν Υπεύθυνο Έργου, 
έναν Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου και 3 μέλη) η οποία θα είναι σε θέση να εκτελέσει επιτυχώς τις 
παρεμβάσεις της εν λόγω σύμβασης. 

Ειδικότερα τα μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα ως 
εξής: 

 

1. Υπεύθυνος έργου:  

α. Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων εξωτερικού, οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης. 

β. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία. 

γ. Να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως υπεύθυνος ή/και αναπληρωτής υπεύθυνος 
ομάδας έργου σε τουλάχιστον δύο (2) έργα διαπεριφερειακής/ διακρατικής συνεργασίας, ή σε ευρωπαϊκά 
ή/ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα παροχής υπηρεσιών. 

 

2. Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου:  

α. Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων εξωτερικού, οικονομικής ή τεχνικής / θετικής κατεύθυνσης  

β. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή γενική επαγγελματική εμπειρία 

γ. Να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως υπεύθυνος ή/και αναπληρωτής υπεύθυνος 
ομάδας έργου σε τουλάχιστον δύο (2) έργα διαπεριφερειακής/διακρατικής συνεργασίας, ή ευρωπαϊκά ή 
και άλλα Συγχρηματοδοτούμενα έργα παροχής υπηρεσιών 

 

3. Μέλη Ομάδας Έργου: 

3.1 Αρχιτέκτονας μηχανικός ή Χωροτάκτης μηχανικός κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού 

α. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο. 

3.2. Δημοσιογράφος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού  

α. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο. 

 

3.3. Φωτογράφος – απόφοιτος ΤΕΙ Φωτογραφίας ή ΙΕΚ (δημόσιου ή ιδιωτικού) με πιστοποίηση του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

α. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο. 

 
Λοιπές Προϋποθέσεις της Ομάδας Έργου 

Τουλάχιστον 1 στέλεχος της Ομάδας Έργου να διαθέτει εμπειρία σε θέματα ανάδειξης τοπικής 
ταυτότητας, ή τουριστικής ανάπτυξης, ή αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η εν λόγω εμπειρία να αποδεικνύεται  
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με τη συμμετοχή σε τουλάχιστον 2 σχετικά έργα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα, ή Αναπτυξιακά 
Προγράμματα, ή Προγράμματα Τουριστικής Ανάπτυξης, ή Προγράμματα Ανάδειξης τοπικής ταυτότητας 
περιοχών. 

Τουλάχιστον 1 στέλεχος της Ομάδας Έργου να είναι οινολόγος με πενταετή εμπειρία στο επάγγελμα.  

Τουλάχιστον 1 στέλεχος της Ομάδας Έργου να διαθέτει εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας – διοργάνωσης 
εκδηλώσεων. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται  με τη συμμετοχή  σε τουλάχιστον 2 έργα σχετικά με 
διοργάνωση  εκδηλώσεων  ή  με την παραγωγή υλικού προβολής και δημοσιότητας. 

Τουλάχιστον 1 στέλεχος της Ομάδας Έργου να διαθέτει εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων, κατά 
προτίμηση στον τομέα της εστίασης. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται με σχετική πιστοποίηση του 
ΕΟΠΕΠ ή με τριετή εκπαιδευτική εμπειρία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ του τομέα τουριστικών επαγγελμάτων.  

Τουλάχιστον 2 στελέχη της Ομάδας Έργου, να έχουν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το 
επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΑΣΕΠ. 

Όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου, να έχουν άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Εφόσον πρόκειται για 
κατόχους Ελληνικών Τίτλων σπουδών δεν απαιτείται αποδεικτικό για την Ελληνική γλώσσα. Σε άλλη 
περίπτωση απαιτείται πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ή άλλο ισοδύναμο. 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη των παραπάνω οι Υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν: 

➢ Κατάλογο των συναφών έργων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (έτη 
2015, 2016 και 2017), τα οποία υλοποίησε ο διαγωνιζόμενος με ένδειξη της οικονομικής τους 
αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του εργοδότη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου 
σε αυτό. Ο κατάλογος πρέπει να έχει την μορφή του υποδείγματος της παραγράφου 2.4.3, 
συνοδευόμενος από βεβαιώσεις ως εξής: Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές είναι το Δημόσιο, 
Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από 
την Αρμόδια Αρχή. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα 
υποβάλλονται βεβαιώσεις από τους Ιδιωτικούς Φορείς και αντίγραφα συμβάσεων. Σε περίπτωση 
δικαιούχων υποβάλλονται συμβάσεις ανάθεσης ή χρηματοδότησης. 

➢ Πίνακα της ομάδας έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους, τον τίτλο του πτυχίου του, 
το έτος κτήσης του πτυχίου του, τα έτη εμπειρίας του.  

➢ Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, αντίγραφα τίτλων σπουδών και 
βεβαιώσεις/πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής για 2 στελέχη. 

➢ Σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του στην 
ομάδα έργου. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι υποψήφιοι απαιτείται για τα παραδοτέα, τα σχετικά με την δημοσιότητα (δημοσιεύσεις στον τύπο, 
τηλεοπτικά σποτ, πανό, αφίσες, λογότυπο), οργάνωση της εκδήλωσης γευσιγνωσίας κρασιού», να 
διαθέτουν πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για 
Παρόχους», ή άλλο ισοδύναμο, ή νεότερο, σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και τουλάχιστον για ένα μήνα μετά από αυτήν, για την υλοποίηση των παραδοτέων 2.4.1 
Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του έργου, 2.4.2 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου του 
Έργου», 2.4.3 Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης: Φυλλάδια - Μπροσούρες και USB sticks, 2.4.4 Δημοσιεύσεις 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 4.4.1 Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: Σχεδιασμός – Δημιουργία 
Τρίγλωσσου Οδηγού για τον Οινοτουρισμό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, 6.4.3 Οργάνωση Εκδηλώσεων 
Γευσιγνωσίας - Φεστιβάλ Οίνου, 6.4.4 Συμμετοχή σε δύο Επιλεγμένες Εκθέσεις. 
Σε περίπτωση Ένωσης Εταιριών ή σε περίπτωση ύπαρξης υπεργολάβου, αρκεί το ένα μέλος να διαθέτει το 
σχετικό πρότυπο. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα 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 αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 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 την 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 τα 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 ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 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 παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, 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 ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ 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 του 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 τον 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 μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

http://www.eaadhsy.gr/
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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 παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

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 των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

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, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ο Αναθέτων Φορέα 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 καταβάλλει εισφορές. 
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 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  
 

B.2 Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της 
παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου 
επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος 
στα Μητρώα καθώς και το ειδικό επάγγελμα του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την προσωρινή κατακύρωση. Άλλως δύνανται να 
αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική 
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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 2015, 2016, 2017). 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 του προσφέροντα 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 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 σύμφωνα με τον 
Πίνακα της παραγράφου 2.4.3.  
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 οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος του 
στελέχους «Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου/Μέλος Ομάδας Έργου». 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 συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού. 
Β.6 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). 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.7 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.8 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (βλ. Άρθρο 3.1.2 της παρούσας). 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας 
Ο.Τ.Α., Ύδρας 10, ΤΚ 65302 Καβάλα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, στις 1 Ιουλίου ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 

Οι προσφορές υποβάλλονται: 

(α) είτε με κατάθεσή τους στην έδρα του Αναθέτοντα Φορέα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα, είτε 

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των 
προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν παραληφθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 

Ο Αναθέτων Φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν ο Αναθέτων Φορέας ειδοποιηθεί 
εγκαίρως. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα 
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από τον Φορέα ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε ο φάκελος και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές. 

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς την Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Α. Ε. Ο.Τ.Α.   

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

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα 

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

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing 
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης 

και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»  

MIS 501609 

Αναθέτων Φορέας: Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Ύδρας 10, ΤΚ 65302 
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Καβάλα) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Παρασκευή 28 Ιουλίου 2019 

 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ.2.4.3 της 

παρούσας). 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 2.4.4 της παρούσας). 
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες 
ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 2.4.5 της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα 
κατατεθούν σε ένα (1) αντίτυπο. 

Οι προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο και υπογράφονται στο τέλος της τεχνικής και στο φύλλο της 
οικονομικής προσφοράς, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε ένα (1) αντίτυπο και θα περιέχει τα εξής: 

1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης και το Παράρτημα 
ΙΙΙ.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Αναπτυξιακή Εταιρία Καβάλας ΑΕ 
ΟΤΑ, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον φορέα για 
365 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, β) ότι έλαβε γνώση και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3. Αποδεικτικά κατάλληλης εμπειρίας του υποψηφίου. Υποβάλλεται συμπληρωμένος ο παρακάτω 
κατάλογος έργων του υποψηφίου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 συνοδευόμενος από τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.. Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την μορφή του ακόλουθου 
υποδείγματος: 

α/α 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ 

΄Η 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ & 

ΛΗΞΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Π/Υ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

1       

2       

….       
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Τα ανωτέρω αποδεικνύονται για τα έργα του παραπάνω Πίνακα με βεβαιώσεις και συμβάσεις από τους 
φορείς ανάθεσης ως εξής: 

Α. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται 
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή και αντίγραφα συμβάσεων. 

Β. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται βεβαιώσεις 
και αντίγραφα συμβάσεων από τους Ιδιωτικούς Φορείς. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων για την απόδειξη της 
εμπειρίας, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τις τεχνικές ή/και 
επαγγελματικές ικανότητες για τους τρίτους που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. 

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά συμπράττοντα ή 
κοινοπρακτούντα, με τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στην προσφορά τους. 

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου ως 
ακολούθως: 
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

• Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της 
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

• Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ). 

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.): 

• Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο 
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

• Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση 
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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 κ.λ.π.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρούσης παραγράφου για κάθε φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 

5. Ομάδα Έργου 

Πίνακα με τα στελέχη της Ομάδας Έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους, τον τίτλο του 
πτυχίου του, το έτος κτήσης του πτυχίου του, τα έτη εμπειρίας του και τη θέση που καλύπτει στο έργο και 
με αναφορά στον φορέα στον οποίο απασχολείται το στέλεχος.   

Σύντομη αναφορά στην διαθέσιμη από πλευράς του κάθε στελέχους εμπειρία ώστε να τεκμηιρώνεται η 
δυνατότητα κάλυψης των σχετικών απαιτήσεων του έργου.   

Αντίγραφα τίτλων σπουδών.   

Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής για 2 στελέχη. 
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6. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7, οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. 

Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, η απαίτηση αφορά τουλάχιστον ένα μέλος της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας. 

Σε περίπτωση στήριξης σε ικανότητες τρίτου (υπεργολαβία), τότε η απαίτηση καλύπτεται πλήρως μόνο με 
ένα μέλος της ομάδας έργου (προσφέροντα ή υπεργολάβου) που φέρει τα σχετικά πιστοποιητικά. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

H τεχνική προσφορά πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την Αναθέτοντα Φορέα στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της παρούσας.  

Η Τεχνική Προσφορά περιέχει κείμενο Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με την παρακάτω 
δομή: 

1. Περιγραφή του αντικειμένου της υπηρεσίας  

2. Μεθοδολογία εκπόνησης της υπηρεσίας  

3. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παραδοτέων  

4. Δομή και σύνθεση της ομάδας έργου  

Περιλαμβάνει επίσης τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου η οποία θα πρέπει να 
καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 της παρούσας. Κάθε 
βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του μέλους της Ομάδας ότι τα 
δηλούμενα στο βιογραφικό του σημείωμα στοιχεία είναι αληθή και απολύτως ακριβή, ότι υπάρχει 
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου καθώς και ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις.   

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε ένα (1) αντίτυπο. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το 
τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνουν. Παράλληλα θα πρέπει να διευκρινήσουν ποια μέλη της Ομάδας Έργου 
είναι στελέχη του υπεργολάβου, τεκμηριώνοντας και τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας Έργου στο 
σύνολο της όπως και τον τρόπο συνεργασίας των δύο ή περισσοτέρων φορέων μεταξύ τους.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Παράλληλα θα πρέπει να 
διευκρινήσουν ποια μέλη της Ομάδας Έργου είναι στελέχη του υπεργολάβου, τεκμηριώνοντας και τον 
τρόπο λειτουργίας της Ομάδας Έργου στο σύνολο της όπως και τον τρόπο συνεργασίας των δύο ή 
περισσοτέρων φορέων μεταξύ τους. 

Σε περίπτωση που τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε ένα (1) αντίτυπο και θα περιέχει το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται ως υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας 
διακήρυξης, συμπληρωμένο (οι τιμές σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους 
εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα και, σε περίπτωση ένωσης, είτε από τους εκπροσώπους όλων 
των φορέων που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια τιμή ανά Παραδοτέο και μια τιμή για το σύνολο του έργου. Η τιμή 
θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α.. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Η 
προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε 
καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη 
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εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών 
που δεν είχαν προβλεφθεί. 
 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα 
Φορέα, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως 
άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας 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. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

1) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 
2.4.4 (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος των προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) της 
παρούσας,  

2) 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,  

3) 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 3.1.3 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  

4) η οποία είναι υπό αίρεση,  

5) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

6) 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.  

7) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Ο Αναθέτων Φορέας παραδίδει τις προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και 
συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 2.4.1 της παρούσας. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορισθεί. 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 κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
Αναθέτοντα Φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείσθηκαν κατά 
το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 

1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν 
τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που 
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
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Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την 
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το 
πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική 
αιτιολογία, και υποβάλλεται στον Αναθέτοντα Φορέα. 

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
Πίνακα: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Κατανόηση του αντικειμένου της υπηρεσίας (Κ1) 35% 

Κ2 
Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας 
εκπόνησης της υπηρεσίας 

(Κ2) 35% 

Κ3 Δομή και σύνθεση ομάδας έργου (Κ3) 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                          100% 

 

Κατανόηση του αντικειμένου της υπηρεσίας (Κ1) 

Αξιολογείται: 

• ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση υπηρεσίας, με 
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίησή του, 

• ο βαθμός αντίληψης της συνολικής φιλοσοφίας του έργου και του περιβάλλοντος στο οποίο 
υλοποιείται με τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει 

• η επισήμανση των προβλημάτων και η υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισής τους. 

Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της υπηρεσίας (Κ2) 

Αξιολογείται: 

• ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, 

• ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της υπηρεσίας και η 
διασφάλιση της ποιότητας τους, 

• η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου, 

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

Δομή και σύνθεση ομάδας έργου (Κ3) 

Αξιολογείται: 

• η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας του οικονομικού φορέα σε σχέση με τις ζητούμενες 
υπηρεσίες, 

• τα προσόντα και η εμπειρία της ομάδας έργου 

• η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας έργου και ο τρόπος λειτουργίας της 
ομάδας. 

Επισημαίνεται ότι η παράθεση πλεονάζοντων στοιχείων και πληροφοριών που δεν εστιάζουν στην 
υλοποίηση των προς παροχή υπηρεσιών θα θεωρηθεί μειονέκτημα των προσφορών.  

3.1.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Α. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, η οποία βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών, παρουσιάζονται στον ανωτέρω 
πίνακα (παράγραφος 3.1.2), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε 
κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 
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120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμοί όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς, ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα επιμέρους 
στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς 
(Α.Β.Τ.Π. = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 + σ3xΚ3) 

Όπου : 

σ = ακέραιος αριθμός από 100 έως και 120 

K = ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας. 

Η τεχνική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα, αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως 
καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο : 

      Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς Προσφέροντος 

Τ.Β.Τ.Π. =   Χ 100 

                                                Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς max  

Όπου: 

Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο προσφέρων με 
την καλύτερη τεχνική προσφορά θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100). 

Β. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο 
Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής : 

 
                                                         Οικονομική Προσφορά min 

Τ.Β.Ο.Π. =   X 100 

                                              Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος  

Όπου : 

Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά με το μικρότερο συνολικό ποσό σε ευρώ. 

Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να 
εκτελέσει την σύμβαση. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (η μικρότερη 
συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100). 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο Αναθέτων 
Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
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Γ. Τελική Αξιολόγηση 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 85% και της Οικονομικής 
Προσφοράς σε 15% 

Τελική αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού 
Βαθμού Συνολικής Προσφορά (Τ.Σ.Β.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης υπολογίζεται η συνολική 
βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 
παρακάτω τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 

Επικρατέστερος υποψήφιος ανάδοχος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 
Προσφοράς. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Αν 
υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος 
επιλέγεται ο Υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού 
κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του 
Αναθέτοντα Φορέα, ο οποίος κοινοποιείται στους προσφέροντες. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, 
στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Τεχνική Προσφορά η βαθμολογία για κάθε κριτήριο, καθώς και το 
σύνολο της βαθμολογίας. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες μετά την Απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα, με την οποία εγκρίνονται τόσο τα πρακτικά δικαιολογητικών 
συμμετοχής-τεχνική προσφορά όσο και τα πρακτικά των οικονομικών προσφορών, κατά της οποίας οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να επικοινωνεί είτε μέσω Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τους υποψηφίους. Διευκρινίσεις που δίδονται 
αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν 
επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της 
προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης (προσωρινού αναδόχου)- 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο με ευθύνη του/των 
προσωρινού/νων αναδόχου/ων. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης παραδίδονται 
στην επιτροπή Διαγωνισμού στην συνεδρίαση που θα ορίσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατόπιν 
προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρινούς αναδόχους. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β, ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 
διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου με εισήγησή της επιτροπής στον Αναθέτοντα Φορέα για 
τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

3.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα)  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 
στην προθεσμία του άρθρου 3.2 της παρούσας είναι τα εξής: 

A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες 
άλλων φορέων) οφείλει να υποβάλει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα 
προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο 
θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής 
ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν αναδειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη 
διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των 
υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ' αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της, 
τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος. 

B) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην 
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλει σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης 
που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ Α. του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης. 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ Β. του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

i) για την καταβολή φόρων: αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
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iii) για τη δήλωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής): υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και, στην 
περίπτωση που είναι ένωση, για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 4.4.3 
της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

i) Για τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3.4β της διακήρυξης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια, κατά περίπτωση Αρχή από όπου θα αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό 
πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.4β, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.4β. 

ii) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην περίπτωση α και θ του άρθρου 2.2.3.4 της διακήρυξης-
πλην της περίπτωσης β του άρθρου 2.2.3.4 της διακήρυξης- λόγοι αποκλεισμού. 

iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

iv) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Α. του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα) οφείλει να υποβάλει το 
πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου. 

3.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από 
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.τ.λ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε 
άρθρο 3.5 της παρούσας). 

Στη συνέχεια, ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον 
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας προθεσμία που δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 4.1 της παρούσας, καθώς και 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ. 3.3 της παρούσας (εφόσον υφίσταται 
αλλαγή). 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά.. Αν κανένας 
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 



 

Σελίδα 33 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα. 

3.5 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την 
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Αναθέτοντα Φορέα, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 
του ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο 
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Αναθέτοντα Φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή 
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.6 Ματαίωση Διαδικασίας  

Ο Αναθέτων Φορέας με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

1) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

2) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/16.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντα φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:  

1) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

2) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον αναθέτοντα φορέα ή 
τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

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

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

5) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/16,  

6) 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, ο 
αναθέτων φορέας 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.  
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Ο αναθέτων φορέας 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. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 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 κατελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της 
Διακήρυξης.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου.Σε περίπτωση 
τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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.  

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 της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, 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 θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει επί ποινής απαραδέκτου να ορίζουν στην προσφορά τους το τμήμα 
της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν με την μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα 
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας..  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, 
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3 Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, όταν 
συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 
132 και 201 του Ν.4412/2016. 

Τροποποιήσεις και αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν αλλοιώνουν 
το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και 
πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα 
της αρχικής σύμβασης. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
Αναθέτοντα Φορέα 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 μετάθεσης 
διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον Αναθέτοντα 
Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο Αναθέτων Φιορέας 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 2.2.3.1 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  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και είναι άμεσα εξαρτώμενη 
από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου 
(Πρωτοκόλλα Παραλαβής). 

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού 
τιμήματος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016. Το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται στη συνέχεια αναλογικά από τις 
πληρωμές των επιμέρους παραδοτέων.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 
νομοθεσία. 

Οι πληρωμές θα γίνονται ανά παραδοτέο ή ομάδα παραδοτέων σύμφωνα με την οικονομική 
προσφορά του Αναδόχου και μετά την παραλαβή τους από το αρμόδιο όργανο.  

Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής 
Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020», ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της 
σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για 
όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του 
Προγράμματος στον Αναθέτοντα Φορέα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι καθυστερήσεις αυτές δεν 
οφείλονται επ’ ουδενί λόγω σε παραλείψεις ή μη κάλυψη υποχρεώσεων από πλευράς του Αναθέτοντα 
Φορέα προς τις αρχές του Προγράμματος.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κυρώσεις – Διοικητικές Προσφυγές  

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντα Φορέα, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων. 

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. 



 

Σελίδα 38 

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

2. 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, με αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα. 

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 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 του Αναθέτοντα Φορέα, 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 τον Αναθέτοντα Φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
Αναθέτοντα Φορέα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Eπιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία και θα εισηγείται στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. 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. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με απόφασή του να ορίσει 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  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31 Οκτωβρίου 2019 ή 
στη λήξη του έργου, εφόσον αυτό λάβει παράταση υλοποίησης. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές 
/ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

Παραδοτέο 
No 

Τίτλος Παραδοτέου 
Κωδικός 

Παραδοτέου  
Ενδεικτική Ημερομηνία 

Ολοκλήρωσης 

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

2.4.5 Τοπικά Σεμινάρια Eυαισθητοποίησης  Α1 Σεπτ. 19 

3.4.4 
Αναβάθμιση του Προϊόντος: Εκπαίδευση 
καλλιεργητών και οινοποιών για τη 
βελτίωση της ποιότητας του κρασιού 

Α2 Σεπτ. 19 

4.4.2 
Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων με QRC στην 
περιοχή του αμπελώνα 

Α3 Σεπτ. 19 

4.4.3 

Αισθητική Αναβάθμιση Οικισμών: 
Μελέτες, Φύτευση κλημάτων, Τοποθέτηση 
βαρελιών, πινακίδων κλπ. (μελέτη, 
προμήθεια, τοποθέτηση)  

Α4 Σεπτ. 19 

4.4.4 
Ανάδειξη της Τοπικής Κουζίνας: 10 
συνταγές μαγειρικής με βάση τις τοπικές 
οινικές ποικιλίες   

Α5 Ιούλιος. 19 

5.4.1 

Επίτευξη Ποιότητας: Εκπαίδευση του 
προσωπικού των εστιατορίων και 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον τοπικό 
οίνο 

Α6 Σεπτ. 19 

5.4.2 Σεμινάρια ευαισθητοποίησης της 
τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, 

Α7 Σεπτ. 19 
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Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και θα εξειδικευτούν κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

6.2.2. Εφόσον το έργο DIONYSOS λάβει παράταση στην διάρκεια του από το Πρόγραμμα Ελλάδα -
Βουλγαρία 2014-2020 τότε δύναται η συνολική διάρκεια της σύμβασης να παραταθεί αναλόγως μετά από 
αίτημα του αναδόχου, έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και απόφαση του 
Αναθέτοντα Φορέα. Επέκταση της σύμβασης δύναται να ζητηθεί και από τον Αναθέτοντα Φορέα. 
Τροποποίηση των ημερομηνιών υποβολής των επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή μόνο κατόπιν 
έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών.  
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 στον Αναθέτοντα Φορέα 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 και παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή ΕΠΠΕ (6.1 της 
παρούσης) που συγκροτείται αρμοδίως. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση. 

Αν η ΕΠΠΕ 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. Τυχόν παρεκκλίσεις πρέπει να τεκμηριωνονται 
επαρκώς από την ΕΠΠΕ. 

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 πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

σχετικά με την ταυτότητα της περιοχής 

Β. Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας 

2.4.1 
Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του 
έργου Β1 Ιούλιος 19 

2.4.2 
Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου 
του Έργου Β2 Αύγ. 19 

2.4.3 
Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης: Φυλλάδια 
- Μπροσούρες και USB sticks Β3 Σεπτ. 19 

2.4.4 
Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης Β4 Σεπτ. 19 

4.4.1 

Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: 
Σχεδιασμός – Δημιουργία Τρίγλωσσου 
Οδηγού για τον Οινοτουρισμό σε ψηφιακή 
και έντυπη μορφή 

Β5 Ιούλιος 19 

6.4.3 
Οργάνωση Εκδηλώσεων Γευσιγνωσίας - 
Φεστιβάλ Οίνου Β6 Σεπτ. 19 

6.4.4 Συμμετοχή σε δύο Επιλεγμένες Εκθέσεις Β7 Οκτ. 19 
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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. Η εγγυητική επιστολή 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 / παραδοτέων, με 
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα 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. 

Η απόρριψη ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέων πρέπει να τεκμηριώνεται 
επαρκώς, σύμφωνα με τα ζητούμενα της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο του Έργου «DIONYSOS» 
Η περιοχή υλοποίησης του έργου «DIONYSOS» (η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 
Ελλάδα και οι περιοχές Haskovo και Kardjali στη νότια Βουλγαρία) ανήκουν στις αμπελουργικές ζώνες της 
Ευρώπης με σημαντική αμπελοοινική παράδοση και διάφορες τοπικές ποικιλίες, από τις οποίες άλλες 
συνεχίζουν να υπάρχουν, ενώ άλλες έχουν εξαφανιστεί. Αποσκοπώντας στην αναβίωση της τοπικής 
αμπελοοινικής παράδοσης και των τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών ως μέσου για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και ως μοχλού ανάπτυξης της περιοχής στοχεύει το έργο DIONYSOS στην ανάδειξη και 
αξιοποίηση του τοπικού οίνου και της οινοκαλλιέργειας ως φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου για την 
περιοχή.  
Με τον τρόπο αυτό, και μέσα από την ανάπτυξη οινοτουριστικής δραστηριότητας, επιδιώκεται η αφενός η 
διατήρηση και προβολή του τοπικού οικοσυστήματος αφετέρου η αύξηση της ελκυστικότητας της 
περιοχής, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας και ενισχύοντας την τοπική 
ανάπτυξη.  
Ως εκ τούτου, το έργο επιδιώκει να εμπλουτίσει την τοπική οινοπαραγωγή με την ανάδειξη των τοπικών 
αμπελοοινικών ποικιλιών, να τονίσει την τοπική παραγωγική ταυτότητα και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις για την προβολή της περιοχής ως οινοτουριστικού προορισμού. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις επανασχεδιασμού του σημερινού μοντέλου αμπελουργίας και 
παραγωγής οίνου, ενισχύοντας παράλληλα την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών που διαφοροποιούν 
την περιοχή και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημά της.  
Έτσι, το έργο δίνει έμφαση στο τοπικό μικροπεριβάλλον (terroir) ως τον σημαντικό παράγοντα που 
αποδίδει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών οίνων. Αναδεικνύει την αμπελοοινική ταυτότητα της 
περιοχής, εστιάζει στη συνειδητοποίηση της αξίας του τοπικού αμπελώνα (ποικιλίες και τοπίο) από τις 
τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί συνέργειες για την ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή στη βάση των 
οινικών ποικιλιών της, υποστηρίζει την προβολή και προώθηση της. 
 

Συμμετέχοντες εταίροι 
Στο έργο συμμετέχουν συνολικά οκτώ (8) φορείς - εταίροι από τις 2 χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία) ως 
εξής: 

1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως 
συντονιστής του έργου 

2. Ινστιτούτο Αμπελουργίας και Οινολογίας της Βουλγαρίας 
3. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Plovdiv "Paisii Hilendarski" 
4. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
5. Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου 
6. Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. 
7. Δήμος Kirkovo 
8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Haskovo. 

 
Πακέτα Εργασίας 
Το έργο χωρίζεται συνολικά σε 6 πακέτα εργασίας, όπως παρακάτω: 

▪ Πακέτο Εργασίας 1: Συντονισμός - Διαχείριση του έργου  
▪ Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία – Διάδοση του έργου  
▪ Πακέτο Εργασίας 3: Καθορισμός της αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής  
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▪ Πακέτο Εργασίας 4: Ενίσχυση της αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής - Από την παραγωγή 
στον τουρισμό – Διαμόρφωση του προφίλ της περιοχής 

▪ Πακέτο Εργασίας 5: Προετοιμασία για τον τουρισμό 
▪ Πακέτο Εργασίας 6: Προώθηση της περιοχής – Τοποθέτησή της στην αγορά. 

 
 

Αντικείμενο της Σύμβασης: 
Το έργο του αναδόχου αφορά στην «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της 
Αναπτυξιακής Καβάλας - Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο 
«DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση 
της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 
2014-2020»». 
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου και συγκεκριμένα της 
κατηγορίας δαπανών «external expertise & services» (εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες – υπηρεσίες), 
απαιτείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα παρακάτω παραδοτέα: 
 

Παραδοτέο 
No 

Τίτλος Παραδοτέου 

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων 

2.4.5 Τοπικά Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης 

3.4.4 Αναβάθμιση του Προϊόντος: Εκπαίδευση καλλιεργητών και οινοποιών για 
τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού 

4.4.2 
Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με QRC 
στην περιοχή του αμπελώνα 

4.4.3 Αισθητική Αναβάθμιση Οικισμών: Μελέτες, Φύτευση κλημάτων, 
Τοποθέτηση βαρελιών, πινακίδων κλπ. (μελέτη, προμήθεια, τοποθέτηση)  

4.4.4 Ανάδειξη της Τοπικής Κουζίνας: 10 συνταγές μαγειρικής με βάση τις τοπικές 
οινικές ποικιλίες   

5.4.1 Επίτευξη Ποιότητας: Εκπαίδευση του προσωπικού των εστιατορίων και 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον τοπικό οίνο 

5.4.2 Σεμινάρια ευαισθητοποίησης της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
σχετικά με την ταυτότητα της περιοχής  

Β. Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας  

2.4.1 Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του έργου 

2.4.2 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου του Έργου 

2.4.3 Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης: Φυλλάδια - Μπροσούρες και USB sticks  

2.4.4 Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

4.4.1 Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: Σχεδιασμός – Δημιουργία 
Τρίγλωσσου Οδηγού για τον Οινοτουρισμό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή 

6.4.3 Οργάνωση Εκδηλώσεων Γευσιγνωσίας - Φεστιβάλ Οίνου 

6.4.4 Συμμετοχή σε δύο Επιλεγμένες Εκθέσεις 
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Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

Παραδοτέο 2.4.5 Τοπικά Σεμινάρια Eυαισθητοποίησης 

Η δράση 2.4.5 περιλαμβάνει την διοργάνωση δύο τοπικών σεμιναρίων κατά την διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, σε ημερομηνίες που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τον Αναθέτοντα Φορέα. Τα σεμινάρια, 
είναι τοπικής εμβέλειας, θα απευθύνονται στην περιοχή της Π.Ε. Καβάλας και πρέπει να συμμετέχουν 
τουλάχιστον 40 άτομα. Στόχος των τοπικών αυτών σεμιναρίων είναι η ενημέρωση του κοινού - στόχος 
αλλά και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις δράσεις του έργου και με τα αποτελέσματα του 
για την ευαισθητοποίηση τους, τη συμμετοχή τους σε αυτές και την υιοθέτησή τους από τους συντελεστές 
της περιοχής του έργου, και όχι μόνο.  
Ο τόπος διεξαγωγής των εκδηλώσεων θα προσδιοριστεί από με τον Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει τη διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων σε συνεργασία με τα στελέχη του Αναθέτοντα Φορέα. 
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται: η δημοσιότητα των σεμιναρίων με τουλάχιστον 1 
δελτίo τύπου για κάθε σεμινάριο, η προσφορά γεύματος (ελαφρύ γεύμα) κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων, η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων των σεμιναρίων στην Ελληνική και στην 
Αγγλική γλώσσα. 
 
Παραδοτέα: 
Δύο εκδηλώσεις (Φάκελοι εκδηλώσεων - Έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων στα Ελληνικά και στα 
Αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 
 
 

Παραδοτέο 3.4.4 Αναβάθμιση του Προϊόντος: Εκπαίδευση καλλιεργητών και οινοποιών για τη βελτίωση 
της ποιότητας του κρασιού 

Η δράση 3.4.4 περιλαμβάνει την διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας δύο ημερών, που θα 
απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της περιοχής του Δήμου Παγγαίου και της Π.Ε 
Καβάλας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αναθέτοντα Φορέα (τουλάχιστον 30 άτομα), με στόχο την βελτίωση 
της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 12 ωρών και θα διεξαχθεί 
στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου - Καβάλας. Οι εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι ειδικοί επιστήμονες 
γεωπόνοι και οινολόγοι. Σημειώνεται ότι θα συμμετέχουν και εισηγητές του εταίρου PB1, οπότε ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει σχετικά, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης του έργου. Στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται: η δημοσιότητα του σεμιναρίου με τουλάχιστον 2 δελτία 
τύπου (1 στην αρχή και 1 με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου), η προσφορά catering καφέ και catering με 
ελαφρύ γεύμα για κάθε ημέρα του σεμιναρίου, η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων του 
σεμιναρίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
 
 
Παραδοτέα: 
Ένα διήμερο Σεμινάριο (Φάκελος σεμιναρίου - Έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων στα Ελληνικά 
και στα Αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 
 

Παραδοτέο 4.4.2 Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με QRC στην 
περιοχή του αμπελώνα 

Η δράση 4.4.2 αφορά την συλλογή στοιχείων και πληροφοριακού υλικού για τις ανάγκες εκπόνησης ενός 
σχεδίου παρέμβασης στην περιοχή που θα υποδειχθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα στον Ανάδοχο, ώστε να 
αναδειχθεί ο τοπικός αμπελώνας, να προβληθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και να χαραχθεί μια 
οινοτουριστική διαδρομή μέσα από την οποία ο επισκέπτης- οινοτουρίστας θα μπορεί να έρθει σε επαφή 
με το αμπελοοινικό τοπίο της περιοχής, τον πολιτισμό της, το φυσικό της περιβάλλον, το οινικό και 
τουριστικό της προϊόν και όχι μόνο.  

Παράλληλα πρέπει να συλλεγούν όλες εκείνες οι πληροφορίες και το υλικό τα οποία, αφού 
διαμορφωθούν κατάλληλα, θα αποτελέσουν το πληροφοριακό υλικό της ψηφιακής πλατφόρμας που θα 
υποστηρίζει μια σειρά πινακίδες με Quick Response Code (QRC) που θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα 
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σημεία του αμπελώνα εξυπηρετώντας και καθοδηγώντας τον επισκέπτη – οινοτουρίστα στην περιήγηση 
του στον αμπελώνα και την περιοχή.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατυπώσει την πρόταση του για επιλογή της κατάλληλης περιοχής που θα 
αποτελέσει τον οινοτουριστικό πυρήνα της περιοχής του Αναθέτοντα Φορέα, να επιλέξει και 
συγκεντρώσει το κατάλληλο υλικό, το οποίο μπορεί να είναι ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, 
αμπελοοινικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις κλπ., σύμφωνα με την κρίση του και σε 
συμφωνία με την Αναπτυξιακή Καβάλας, να το επεξεργαστεί κατάλληλα και να συνεργαστεί με τον εταίρο 
6 (ΡΒ 6) του έργου (Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης), ώστε να παραχθεί το κατάλληλο υλικό 
για την οινοτουριστική ανάδειξη της περιοχής.  

Θα πρέπει επίσης να επιλέξει και προτείνει την κατάλληλη στρατηγική για τα σημεία εκείνα που θα 
τοποθετηθούν οι πινακίδες QRC.  

Παραδοτέο: 

Έντυπο και φωτογραφικό υλικό, συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες και πρακτικά, συλλογή υλικού, 
διατύπωση προτάσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 

Παραδοτέο 4.4.3 Αισθητική Αναβάθμιση Οικισμών: (Μελέτες, Φύτευση κλημάτων, Τοποθέτηση 
βαρελιών, πινακίδων κλπ. (μελέτη, προμήθεια, τοποθέτηση) 

Η δράση 4.4.3 αφορά την συλλογή στοιχείων και πληροφοριακού υλικού για τις ανάγκες εκπόνησης δύο 
σχεδίων παρεμβάσεων, ενός για την αισθητική αναβάθμιση του οικισμού της Μυρτοφύτου (ή άλλου 
οικισμού του Δήμου Παγγαίου που θα προσδιοριστεί από το Αναθέτοντα Φορέα) και ενός για την 
αισθητική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού. Στόχος της δράσης είναι αφενός η ανάδειξη της 
αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής του Παγγαίου αφετέρου η σύνδεση της ταυτότητας αυτής με την 
ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, καθώς και με άλλα ιδιαίτερα στοιχεία της.  
 
Πιο συγκεκριμένα: 
 
Το σχέδιο παρέμβασης για την αισθητική αναβάθμισης της περιοχής Μυρτοφύτου ( ή άλλου οικισμού του 
Δήμου Παγγαίου που θα προσδιορισθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα) θα περιλαμβάνει: στοιχεία 
αποτύπωσης της περιοχής, όπως στοιχεία της ιστορίας της, στοιχεία της σημασίας του οίνου και της 
αμπελοκαλλιέργειας, στοιχεία της σημασίας άλλων χαρακτηριστικών προϊόντων της περιοχής, ιδιαίτερα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, σημαντικά κτίσματα της περιοχής κλπ. Επίσης, θα 
περιλαμβάνει διερεύνηση των στοιχείων που σήμερα αναδεικνύουν την αμπελοοινική ταυτότητα της 
περιοχής. Το σχέδιο θα καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις ανάδειξης της ιστορίας, του πολιτισμού, 
της αρχιτεκτονικής της περιοχής της Μυρτοφύτου, σε προτάσεις ανάδειξης της αμπελοοινικής της 
ταυτότητας καθώς και σε προτάσεις σύνδεσης του πολιτισμού της περιοχής με την παραγωγική της 
ταυτότητα. Το σχέδιο για την αισθητική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του οικισμού περιλαμβάνει 
στοιχεία αποτύπωσης της πλατείας, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοιχεία και κτίσματα που την χαρακτηρίζουν 
και προτάσεις ανάδειξης της οινοτουριστικής της ταυτότητας. Τα 2 παραπάνω σχέδια θα εκπονηθούν από 
τον εταίρο 6 του έργου.  
Ο Ανάδοχος πρέπει στη βάση των τεχνικών προδιαγραφών (που θα του δοθούν από τον Αναθέτοντα 
Φορέα, να καταγράψει και συγκεντρώσει σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό του Αναθέτοντα 
Φορέα τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές στοιχεία και να τα διαθέσει στον εταίρο 6, 
διατυπώνοντας και τις προτάσεις του.  
 
Η δράση αυτή αφορά μεταξύ άλλων στην προμήθεια και τοποθέτηση 3 ενημερωτικών πινακίδων εντός 
του οικισμού από πλευράς του Αναδόχου. 
 
Έργο του Αναδόχου είναι να διαθέσει στον εταίρο 6 τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την 
εκπόνηση των παραπάνω 2 σχεδίων καθώς και η διατύπωση προτάσεων για την ανάδειξη του 
οινοτουριστικού χαρακτήρα της περιοχής σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα του δοθούν.  
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Παραδοτέα: 
Έντυπο και φωτογραφικό υλικό, συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες και πρακτικά, συλλογή υλικού, 
διατύπωση προτάσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 
 

Παραδοτέο 4.4.4 Ανάδειξη της Τοπικής Κουζίνας: 10 συνταγές μαγειρικής με βάση τις τοπικές οινικές 
ποικιλίες 

Η δράση 4.4.4 περιλαμβάνει τη δημιουργία 10 τοπικών συνταγών των περιοχών του Παγγαίου και του 
Σουφλίου με βάση τις οινικές ποικιλίες αυτών των δύο περιοχών.  Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει 10 
νέες «δημιουργικές» συνταγές λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προϊόντα των περιοχών, την παραδοσιακή 
κουζίνα καθώς και τις οινικές ποικιλίες των περιοχών. Θα συλλέξει δηλαδή και θα εξελίξει συνταγές του 
τόπου με έμφαση στις τοπικές οινικές ποικιλίες. Για την συλλογή των παραδοσιακών συνταγών θα πρέπει 
να έρθει σε επαφή με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, συλλόγους. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να 
μεριμνήσεις τη φωτογράφηση των 10 συνταγών που θα προτείνει (3 φωτογραφίες ανά συνταγή). 

Παραδοτέα: 
Έκθεση με 10 συνταγές μαγειρικής με βάση τις τοπικές οινικές ποικιλίες, στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 

 

Παραδοτέο 5.4.1 Επίτευξη Ποιότητας: Εκπαίδευση του προσωπικού των εστιατορίων και ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων στον τοπικό οίνο 

Η δράση 5.4.1 περιλαμβάνει την διοργάνωση διήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου (ένα διήμερο σεμινάριο 
άτυπης εκπαίδευσης) διάρκειας 12 ωρών που θα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και προσωπικό εστιατορίων 
(δηλ. τόσο χώρων εστίασης όσο και ξενοδοχείων που διαθέτουν χώρο εστίασης) της περιοχής (Π.Ε 
Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής της) με στόχο την εκπαίδευσή τους στους τοπικούς οίνους, στο 
σερβίρισμα του κρασιού, σε θέματα συνδυασμού ποικιλιών κρασιού και τοπικής γαστρονομίας κλπ.. Το 
σεμινάριο θα πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 20 άτομα. Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας 6 
ωρών/ημέρα και θα διεξαχθεί στην περιοχή της ΠΕ Καβάλας. Οι εισηγητές του σεμιναρίου θα είναι 
οινολόγοι, γευσιγνώστες, επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας κλπ.. Θα προβλέπονται τουλάχιστον 2 
εισηγητές ανά ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. Ο τόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης θα προσδιοριστεί 
από την τον Αναθέτοντα Φορέα. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης. Στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται: η δημοσιότητα του σεμιναρίου με τουλάχιστον 2 δελτία 
τύπου (1 στην αρχή και 1 με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου), η προσφορά catering καφέ και catering με 
ελαφρύ γεύμα για κάθε ημέρα του σεμιναρίου, η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων του 
σεμιναρίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
 

 
Παραδοτέα: 
Ένα διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο άτυπης εκπαίδευσης διάρκειας 12 ωρών για 20 εκπαιδευόμενους 
(Φάκελος εκδήλωσης - Έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 
 

 

Παραδοτέο 5.4.2 Σεμινάρια ευαισθητοποίησης της τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με 
την ταυτότητα της περιοχής 

Η δράση 5.4.2 περιλαμβάνει την διοργάνωση σεμιναρίου ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με τον 
Αναθέτοντα Φορέα που θα απευθύνεται στην τουριστική επιχειρηματική κοινότητα (δηλ. σε ιδιοκτήτες και 
προσωπικό ξενοδοχείων, χώρων εστίασης, τουριστικών πρακτορείων, φορέων εναλλακτικών τουριστικών 
δραστηριοτήτων, φορείς τουρισμού κλπ.) της περιοχής (ΠΕ Καβάλας και ευρύτερη περιοχή της) με στόχο 
την ενημέρωσή τους σχετικά με την αμπελοοινική ταυτότητα της περιοχής και την αξία της για την 
ανάδειξή της και την προβολή της σε επισκέπτες της περιοχής. Τα τουριστικά γραφεία, οι τουριστικοί 
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φορείς, οι επαγγελματίες του τουρισμού θα ενημερωθούν για το ιδιαίτερο «προϊόν» της περιοχής με 
σκοπό να σχεδιάσουν σχετικά τουριστικά πακέτα και να προβάλουν την περιοχή στους ενδιαφερόμενους. 
Το σεμινάριο θα είναι διάρκειας μίας ημέρας και θα διεξαχθεί στην περιοχή της Π.Ε. Καβάλας. Θα 
απευθύνεται σε 20 άτομα. Οι εισηγητές του σεμιναρίου πρέπει να είναι γεωπόνοι, οινολόγοι, γνώστες της 
περιοχής και της οινοκαλλιέργειας της. Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 εισηγητών. Επίσης θα 
προβλέπεται ξενάγηση των συμμετεχόντων με πούλμαν στον αμπελώνα και σε οινοποιεία της περιοχής. 
Για την δημοσιότητα της εκδήλωσης θα απαιτηθούν τουλάχιστον 2 δελτία τύπου. Κατά  την διεξαγωγή του 
σεμιναρίου θα προσφερθούν υπηρεσίες catering με καφέ και ελαφρύ γεύμα. Στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων του σεμιναρίου στην 
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. 
 
 
Παραδοτέα: 
Ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης (Φάκελος εκδήλωσης - Έκθεση πεπραγμένων και συμπερασμάτων στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 

 

Β. Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας  

Παραδοτέο 2.4.1 Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του έργου 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου προβλέπεται ο Σχεδιασμός της Επικοινωνιακής Πολιτικής του Έργου 
που θα καθορίζει αναλυτικά τα προβλεπόμενα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι 
αναγκαία ώστε τα αποτελέσματα και οι δράσεις του έργου που έχουν προβλεφθεί στα πλαίσια του Π.Ε. 2 
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα (Information & Publicity) να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα. 
Η επικοινωνιακή πολιτική του έργου την οποία θα υλοποιεί το προς ανάθεση επικοινωνιακό πρόγραμμα 
θα πρέπει να κινείται σε δύο βασικούς άξονες: 
 
Α. Δημοσιότητα και διάδοση του έργου αυτού καθαυτού και των αποτελεσμάτων του και 
Β. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου στις βασικές πολιτικές των ομάδων στόχος. 
 
Το πρόγραμμα επικοινωνίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

• τους επικοινωνιακούς στόχους και τις ομάδες – στόχου του έργου 

• το περιεχόμενο των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας  

• το χρονοδιάγραμμα των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας 

• τα αναμενόμενα αποτελέσματα συνολικά και ανά δράση. 
 
Ο Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του Έργου θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα.  
 
Παραδοτέα: 
Ο Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του Έργου, στα αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 

 
Παραδοτέο 2.4.2 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου του Έργου 
Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει:  
Α. την ανάπτυξη ιστοσελίδας του έργου και  
Β. την δημιουργία λογότυπου του έργου. 
 
Α. Ως προς την Δημιουργία Ιστοσελίδας του Έργου 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ανάπτυξη της δικτυακής πύλης του έργου η οποία θα αποτελέσει εργαλείο 
προβολής και δημοσιότητας των ενεργειών του. Η υπηρεσία αυτή αφορά στην ανάπτυξη, λειτουργία, 
φιλοξενία και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου. Απαιτείται η πλήρης και ολοκληρωμένη 



 

Σελίδα 48 

διαδικτυακή παρουσίαση του έργου με γνώμονα την άρτια αισθητική, τη λειτουργικότητα αλλά και την 
εύκολη διαχείριση του περιεχομένου. Επίσης, απαιτείται η συντήρηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου 
με κείμενα και άλλο υλικό που θα του στέλνει η Αναθέτουσα Υπηρεσία. 
1. Ανάπτυξη Ιστοσελίδας 
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής: 

• τον καθορισμό της δομής της δικτυακής πύλης και του περιεχομένου της 

• την υλοποίηση των ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία 
του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική πρόταση 

• την ανάρτηση του υλικού τεκμηρίωσης 

• την ενημέρωση και εκπαίδευση χρηστών του Φορέα Υλοποίησης του έργου στη διαχείριση της 
ιστοσελίδας 

• την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη λειτουργία του συστήματος 

• τη φιλοξενία της ιστοσελίδας για 5 χρόνια καθώς και την κατοχύρωση και διατήρηση του σχετικού 
domain name για ίδια περίοδο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αγορά του ονόματος 
κατόπιν υπόδειξης της αναθέτουσας υπηρεσίας. 
 

2. Ανάλυση απαιτήσεων δικτυακού τόπου - προγραμματισμός έργου. 
Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και εν γένει όλο το υλικό του δικτυακού τόπου θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με τους στόχους και το περιεχόμενο του Έργου 

• Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις σελίδες 

• Χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου 

• Τρίγλωσση υποστήριξη (Ελληνικά, Βουλγάρικα και Αγγλικά) 

• Στατιστικά χρήσης 

• Αδιάλειπτη λειτουργία κόμβου που θα εξασφαλίζει τη συνεχή και χωρίς προβλήματα, πρόσβαση 
των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

• Αξιοπιστία και απόδοση 

• Ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών η οποία δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την 
σύνδεση νέων μελών στον δικτυακό τόπο 

• Συνεχή ενημέρωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ανάλογα με την εξέλιξη του έργου 
(τουλάχιστον 12 ενημερώσεις μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του Αναδόχου)  

• Διασύνδεση με μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

• Να τηρούνται οι προδιαγραφές για την πρόσβαση για άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τα 
πρότυπα w3c και τις ισχύουσες οδηγίες για το Web Content Accessibility  

• Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι προσπελάσιμη από όλους τους τύπους λειτουργικού συστήματος 
φορητών συσκευών επικοινωνίας.  

 
Η δικτυακή πύλη απαιτείται να παρέχει διάφορους μηχανισμούς που να διευκολύνουν την 
πλοήγηση των χρηστών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Χάρτης δικτυακής πύλης 

• Μπάρα πλοήγησης 

• Πίνακας περιεχομένων 

• Οι βασικοί σύνδεσμοι της δικτυακής πύλης (ή οι σελίδες πλοήγησης) απαιτείται να είναι ορατοί 
στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να απαιτείται κύλιση 

• Τα αντικείμενα πλοήγησης απαιτείται να βρίσκονται σε ένα σταθερό μέρος ξεχωριστά από το 
καθαρό περιεχόμενο 

• Η αρχική σελίδα της δικτυακής πύλης απαιτείται να είναι διαθέσιμη από κάθε άλλη εσωτερική 
σελίδα του ιστοτόπου 

• Οι σελίδες, που απαιτούν κύλιση απαιτείται να περιέχουν ένα σύνδεσμο “Επιστροφή στην 
κορυφή" 

• Οι σύνδεσμοι υπερκειμένου απαιτείται να συνοδεύονται από περιγραφικούς τίτλους όπου αυτό 
είναι εφικτό 

• Επίσης ο ιστότοπος απαιτείται να παρέχει μια ενσωματωμένη λειτουργία αναζήτησης 
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• Ο ιστότοπος απαιτείται να παρέχει ένα σύστημα «Βοήθειας» για αυτούς που την αναζητούν 
 

3. Πιλοτική λειτουργία - έλεγχος – εκπαίδευση 
Το σύστημα θα λειτουργεί πλήρως σε πιλοτική λειτουργία και θα διενεργηθούν όλοι οι απαραίτητοι 
έλεγχοι για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτυακού τόπου. 
Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης θα γίνει και η απαραίτητη εκπαίδευση των στελεχών που 
θα αναλάβουν τη συντήρηση του περιεχομένου. 
 
4. Συντηρησιμότητα 
Η συντηρησιμότητα εστιάζει κυρίως στην ανανέωση-επικαιροποίηση του περιεχομένου. Το περιεχόμενο 
της δικτυακής πύλης του έργου θα αναθεωρείται περιοδικά και θα ενημερώνεται για να εξασφαλιστεί η 
σχετικότητα και η ορθότητα του. Η συντήρηση αναφέρεται επίσης στη συνεχιζόμενη λειτουργία της 
δικτυακής πύλης και στη διαθεσιμότητα του περιεχομένου της στο διαδίκτυο. 
Το περιεχόμενο της Διαδικτυακής πύλης θα είναι στην Ελληνική, στη Βουλγαρική και στην Αγγλική 
γλώσσα. 
Το site θα πρέπει να φέρει τα σήματα, τα λογότυπα του έργου και του προγράμματος Interreg Ελλάδα – 
Βουλγαρία σε συμφωνία με τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος.  
 
 
Προδιαγραφές - Λειτουργικότητα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS (Content Management System) 

• Δυνατότητες παραμετροποίησης και επέκτασης. 

• Διαδραστικές εφαρμογές 

• Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών και ένταξης κειμένων και σελίδων σε 
αυτές 

• Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών επιπέδων. 

• Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε 
ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash) με τη κατάλληλη 
γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. flash 
animation) 

• Υποστήριξη μηχανής εσωτερικής αναζήτησης 

• Υποστήριξη newsletter, ημερολογίου και διαχείρισης εγγράφου 

• Δυναμικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου 

• Δυνατότητα χρήσης ftp, για upload αρχείων εταιρικού ενδιαφέροντος, όπως πρακτικά συνεδριάσεων 
εταίρων, συνεδρίων , κτλ 

• Κατασκευή website σε τρείς (3) γλώσσες με δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου. 

• Φόρμα επικοινωνίας 

• Δυνατότητα αυτόματης αποστολής των newsletter σε όσους έχουν δηλώσει ότι θέλουν να λαμβάνουν 
νέα του έργου. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ SITE. 

• Ο κατασκευαστής του site, πρέπει να εξασφαλίσει και την φιλοξενία του site. 

• Οι προδιαγραφές φιλοξενίας πρέπει να είναι αυτές ενός σύγχρονου data center και να υποδεικνύονται 
οι εγγυήσεις ασφάλειας λειτουργίας για διάστημα επιπλέον των 2 ετών από τη λήξη της σύμβασης. 

• Απεριόριστος χώρος στο δίσκο για αποθήκευση δεδομένων στον server 

• Απεριόριστο Μηνιαίο Traffic 

• Ικανός αριθμός λογαριασμών e mail (POP3 / IMAP) (τουλάχιστον δύο ανά εταίρο του έργου 
DIONYSOS). 

• User Friendly: εύκολη πλοήγηση στο μενού, γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης, αρμονία πολυμεσικών 
στοιχείων, καλαίσθητο με σωστούς χρωματικούς συνδυασμούς. 

• Χρήση interactive maps 

• w3c compatible: η ιστοσελίδα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα W3C (World Wide Web Consortium) 

• Νέα/ Άρθρα: δυνατότητα εισαγωγής νέων/ άρθρων από τους διαχειριστές του συστήματος με 
ενσωμάτωση φωτογραφιών ή/και βίντεο 
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• Διαχείριση banners: δημιουργία μηχανισμού τοποθέτησης σε συγκεκριμένες θέσεις και 
παρακολούθησης επισκεψιμότητας διαφόρων banners 

• Φόρμα επικοινωνίας: δημιουργία φόρμας επικοινωνίας μέσω της οποίας ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσει για διάφορα θέματα με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας 

• Φιλοξενία ιστοσελίδας μέχρι και 5 έτη μετά τη λήξη του έργου 

• Domain Name: Κατοχύρωση domain name κατόπιν έγκρισης του Αναθέτοντα Φορέα για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών 

• Εκπαίδευση του προσωπικού για την διαχείριση της ιστοσελίδας 

• Ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί στην αγορά του ονόματος κατόπιν υπόδειξης της αναθέτουσας 
υπηρεσίας. 

 
 
Β. Ως προς τη δημιουργία Λογότυπου του Έργου 
Στόχος της παραγωγής του λογότυπου είναι η ταύτιση του έργου με μια πρωτότυπη γραφιστική σύνθεση, 
η οποία τοποθετούμενη σε όλα τα επικοινωνιακά μέσα και τα προϊόντα του έργου να δημοσιοποιεί την 
παρουσία του.  
Ο ανάδοχος πρέπει να εκπονήσει τρεις τεκμηριωμένες εναλλακτικές προτάσεις λογοτύπου από τις οποίες 
ο Αναθέτων Φορέας θα επιλέξει την καταλληλότερη για χρήση. 
 
Το λογότυπο του έργου πρέπει να είναι συμβατό με τις σχετικές προδιαγραφές της ΕΕ και του 
Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020. Επίσης, θα πρέπει να είναι εύληπτο και 
εύκολα κατανοητό από το κοινό - στόχο του έργου και να ενσωματώνει τους στόχους και το περιεχόμενο 
του υλοποιούμενου έργου, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την γενικότερη επικοινωνιακή πολιτική του 
έργου.  
Οι τίτλοι,  τα κείμενα του λογοτύπου θα είναι διατυπωμένοι στην Αγγλική. 
 
Το λογότυπο πρέπει να είναι ΓΡΑΜΜΙΚΟ (VECTOR FORMAT - ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ) σε αρχείο .eps και 
.ai εγχρωμο και ασπρομαυρο 
Επίσης να παραδοθεί σε μορφή: 
α) tiff και png σε διάφανο φόντο (transparent background) έγχρωμο και ασπρόμαυρο 
β) jpeg και pdf σε λευκό φόντο σε ανάλυση 300 dpi, 150 dpi και 72 dpi έγχρωμο και ασπρόμαυρο. 
 
Παραδοτέα  
Α. Διαδικτυακή πύλη του έργου στην Ελληνική, στη Βουλγαρική και στην Αγγλική γλώσσα. Συντήρηση της 
πύλης και επικαιροποίηση του περιεχομένου της μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
Β. Λογότυπο του Έργου. 
 

Παραδοτέο 2.4.3 Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης: Φυλλάδια - Μπροσούρες και USB sticks του Έργου 

Το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή δίγλωσσου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) υλικού διάδοσης ως 
εξής: 
Α. ενός ενημερωτικού φυλλαδίου σε 2.000 αντίτυπα,  
Β. ενός ενημερωτικού οδηγού - μπροσούρας σε 1.000 αντίτυπα,  
Γ. ενός usb stick σε 600 αντίτυπα.  
 
Το φυλλάδιο θα εστιάζει  περιληπτικά στο έργο, τους επιμέρους στόχους του, τις κύριες δράσεις του 
καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.  
Ο οδηγός-μπροσούρα θα περιγράφει αναλυτικά τους στόχους και το σκοπό του έργου καθώς και το 
περιεχόμενο των επιμέρους δράσεων - προϊόντων του και την χρησιμότητα τους.  
Το usb stick θα περιλαμβάνει υλικό του έργου που θα φέρει την έγκριση του Αναθέτοντα Φορέα. 
 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει, σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό του Αναθέτοντα Φορέα,  τη συλλογή 
στοιχείων, τη  συγγραφή απαραίτητων κειμένων, τον σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού του παραπάνω 
υλικού δημοσιότητας. Το υλικό θα φέρει την έγκριση του Φορέα Υλοποίησης. 
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Προδιαγραφές του Υλικού Διάδοσης: 
 
Α. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 

• Εργασία: Σύνταξη κειμένων, δημιουργικό, εκτύπωση  

• Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική  

• Σελίδες: 2 σελ. / 3πτυχο 

• Τεμάχια: 2.000  

• Διαστάσεις: Α4 

• Εκτύπωση: πλαστικοποίηση ματ, χαρτί 170 γρ., εκτύπωσης CMYK 

• Βιβλιοδεσία: δίπλωμα. 
 

Β. Ενημερωτικός Οδηγός – Μπροσούρα  

• Εργασία: Σύνταξη κειμένων, δημιουργικό, εκτύπωση  

• Γλώσσα: Ελληνική και Αγγλική 

• Σελίδες: 32 σελ (χωρίς το εξώφυλλο) 

• Τεμάχια: 1.000  

• Διαστάσεις: 21 Χ 29,7 εκ. 

• Χαρτί: 320 gr εξώφυλλο και 150 gr εσωτερικά 

• Εκτύπωση: 4χρωμία 

• Φινίρισμα: Βερνίκι προστασίας 

• Βιβλιοδεσία: Σπιράλ ή Ραφτό – Κολλητό 
 
Γ. USB sticks 

• Θα είναι χωρητικότητας 4GB 

• Στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

• Τεμάχια: 600. 
 
Το παραπάνω υλικό θα πρέπει να φέρει τα σήματα, τα λογότυπα του έργου και του προγράμματος 
Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, σε συμφωνία με τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος.  
 
Παραδοτέα 
Ένα δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο (2.000 αντίτυπα) 
Ένας δίγλωσσος ενημερωτικός οδηγός – μπροσούρα (1.000 αντίτυπα) 
Ένα USB stick (600 αντίτυπα) 
 
 
Παραδοτέο 2.4.4 Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Η δράση 2.4.4 περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο δημοσιεύσεων στον τύπο, με στόχο την προβολή του 
έργου και την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση του κοινού για την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. 
Οι δημοσιεύσεις αυτές περιλαμβάνουν:  

• την συγγραφή κειμένου, σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό του Αναθέτοντα Φορέα, 
σχετικά με το έργο, τους στόχους του και το περιεχόμενό του. Το κείμενο θα είναι έκτασης μιας 
σελίδας Α4 και στα ελληνικά. 

• την λήψη, επιλογή φωτογραφικού υλικού που θα συνοδεύει το κείμενο 

• το layout της δημοσίευσης 

• την δημοσίευση σε έντυπο ΜΜΕ της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.  
Οι δημοσιεύσεις πρέπει να φέρουν τα σήματα, τα λογότυπα του έργου και του προγράμματος Interreg 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, σε συμφωνία με τους κανόνες δημοσιότητας του προγράμματος.  
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Παραδοτέα 
2 δημοσιεύσεις στον τύπο  

 

Παραδοτέο 4.4.1 Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: Σχεδιασμός – Δημιουργία Τρίγλωσσου Οδηγού 
για τον Οινοτουρισμό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή 

 
Η δράση 4.4.1 αφορά τον σχεδιασμό οδηγού για τον Οινοτουρισμό στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Ο 
οδηγός αυτός θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία  για την περιήγηση του επισκέπτη, αφενός στα 
οινοποιεία και στους αμπελώνες της περιοχής αφετέρου στους ιδιαίτερους φυσικούς και πολιτιστικούς 
πόρους της. Επίσης θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την γνωριμία του επισκέπτη με την γαστρονομία 
της περιοχής, τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα και με το κρασί, τις προσφερόμενες 
δραστηριότητες κλπ. Στη δράση αυτή ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, σε συνεργασία με το στελεχιακό δυναμικό 
του Αναθέτοντα Φορέα, την συλλογή στοιχείων σχετικών με τα παραπάνω για την περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης. Αναλαμβάνει επίσης την φωτογράφηση των χώρων, την σύνταξη των τελικών 
κειμένων και το στήσιμό τους με το αντίστοιχο φωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό. Επίσης, 
αναλαμβάνει την μετάφραση των κειμένων στην αγγλική και στη βουλγαρική γλώσσα. Τα τελικά κείμενα 
θα είναι στην ελληνική, αγγλική και βουλγάρικη γλώσσα μαζί με τις φωτογραφίες και θα πρέπει να είναι 
32 σελίδες. Σημειώνεται ότι για την περιοχή της Βουλγαρίας τα αντίστοιχα θα εκπονηθούν από τον εταίρο 
PB3 που αναλαμβάνει και την εκτύπωση του οδηγού.  
 
Παραδοτέα 
Τρίγλωσσος Οδηγός για τον Οινοτουρισμό στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε 
ψηφιακή μορφή  
 
 
Παραδοτέο 6.4.3 Οργάνωση Εκδηλώσεων Γευσιγνωσίας - Φεστιβάλ Οίνου 

Η δράση 6.4.3 περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδήλωσης γευσιγνωσίας – φεστιβάλ οίνου- με στόχο την 
προβολή της οινικής ταυτότητας της περιοχής. Η εκδήλωση γευσιγνωσίας, προβλέπεται να 
πραγματοποιηθεί στη Μυρτόφυτο του Δήμου Παγγαίου, όπως θα προσδιορισθεί από τον Αναθέτοντα 
Φορέα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής για τη διεξαγωγή της 
εκδήλωσης, τα κατάλληλα οινικά δείγματα από τοπικούς παραγωγούς για την αξιολόγηση τους, τους 
απαραίτητους εμπειρογνώμονες – γευσιγνώστες που θα λειτουργήσουν ως κριτές, την απαραίτητη 
δημοσιότητα – προβολή για την προσέλευση του (τουλάχιστον 1 δελτίο τύπου πριν την εκδήλωση και 1 
δελτίο τύπου μετά την εκδήλωση), τη σήμανση  του χώρου της εκδήλωσης με 2 πανό (banners) και με 20 
διαφημιστικές πινακίδες (Billboards) που θα αναρτηθούν σε κατάλληλα σημεία. 
 
Οι προδιαγραφές για τα 2 πανό (banners) και τις 20 πινακίδες (billboards) 
 

Πανό – banners 
• Αριθμός: 2τεμ. 
• Διαστάσεις: 1,50μ Χ 2,00μ 

• Υλικό: Μουσαμάς 

• Τετραχρωμία 
 

Πινακίδες – Βillboards 
• Αριθμός: 20τεμ. 

• Αφίσες μονής όψης  

• Διάσταση τουλάχιστον Α3  

• Χαρτί velvet 150γρ 

• 4 χρωμία 

• Κολλημένες σε hard board. 
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Παραδοτέα: 
Μία εκδήλωση – φεστιβάλ οίνου με γευσιγνωσία (Φάκελος εκδήλωσης με απολογιστική έκθεση, με 
βιντεοσκόπηση και  δείγμα του υλικού δημοσιότητας (banner, αφίσες- billboards)) 
 

Παραδοτέο 6.4.4 Συμμετοχή σε Επιλεγμένες Εκθέσεις 

Η δράση αφορά τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Καβάλας ΑΑΕ ΟΤΑ σε 2 εκθέσεις σχετικές με τον οίνο, μια 
στη Ελλάδα και μια στη Βουλγαρία. Η επιλογή των  εκθέσεων θα γίνει σε συνεργασία με τον Αναθέτοντα 
Φορέα.  
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για την συμμετοχή σε κάθε έκθεση περιλαμβάνονται:  

• η ενοικίαση περιπτέρου (stand),  

• η κάλυψη αμοιβής και συμμετοχής 2 ατόμων – ειδικών στον τομέα του οίνου (αμοιβές, μετακινήσεις, 
διαμονή και διατροφή), 

• η προμήθεια και μεταφορά τοπικών οίνων και απαραίτητων σκευών παρουσίασης και προσφοράς 
τους, 

• η δημιουργία  και μεταφορά 2 πανό, 20 διαφημιστικών πινακίδων και 500 φυλλαδίων και η 
τοποθέτησή τους στο stand 

• η μεταφορά και παρουσίαση στο stand της έκθεσης ενημερωτικών εντύπων για τα κρασιά της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  

• η δημοσίευση 1 δελτίο τύπου σχετικού με την συμμετοχή στην κάθε έκθεση. 
 

Πανό – banners 

• Τύπος: roll-upbanners παρουσίασης  

• Αριθμός: 2τεμ. 

• Διαστάσεις: τουλάχιστον 80εκ. πλάτος Χ 200εκ.ύψος, 

• Υλικό: Μεταλλικά με μουσαμά 

• Εκτύπωση: μονής όψης  τετραχρωμία. 
 

Πινακίδες – Βillboards 
• Αριθμός: 20τεμ. 

• Αφίσες:  
o Διάσταση: τουλάχιστον Α3  
o Χαρτί: velvet 150γρ 
o Εκτύπωση: μονής όψης, 4 χρωμία 

• Κολλημένες σε hard board μεγέθους διαστάσεων της αφίσας. 
 

Παραδοτέα: Συμμετοχή σε 2 εκθέσεις (Φάκελος συμμετοχής σε κάθε έκθεση - Απολογιστική Έκθεση στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 
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Β. Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 115.482,60 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 115.482,60 €, ΦΠΑ 24%: 27.715,82 €, συνολικός προϋπολογισμός:         
143.198,42 €). 
Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανά παραδοτέο, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ: 
 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
 

Παραδοτέο 
No 

Τίτλος Παραδοτέου 
Προϋπολογισμός 

(προ ΦΠΑ) 

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση συνεδρίων, 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

 

2.4.5 Τοπικά Σεμινάρια Eυαισθητοποίησης  5.387,90 € 

3.4.4 
Αναβάθμιση του Προϊόντος: Εκπαίδευση 
καλλιεργητών και οινοποιών για τη βελτίωση της 
ποιότητας του κρασιού 

4.964,00 € 

4.4.2 
Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων με QRC στην περιοχή του 
αμπελώνα 

4.459,70 € 

4.4.3 
Αισθητική Αναβάθμιση Οικισμών: Μελέτες, Φύτευση 
κλημάτων, Τοποθέτηση βαρελιών, πινακίδων κλπ. 
(μελέτη, προμήθεια, τοποθέτηση)  

8.194,10 € 

4.4.4 
Ανάδειξη της Τοπικής Κουζίνας: 10 συνταγές 
μαγειρικής με βάση τις τοπικές οινικές ποικιλίες   

3.500,00 € 

5.4.1 
Επίτευξη Ποιότητας: Εκπαίδευση του προσωπικού 
των εστιατορίων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
στον τοπικό οίνο 

5.220,00 € 

5.4.2 
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης της τουριστικής 
επιχειρηματικής κοινότητας, σχετικά με την 
ταυτότητα της περιοχής 

5.364,00 € 

Β. Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας   

2.4.1 Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του έργου 5.000,00 € 

2.4.2 Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου του Έργου» 8.090,00 € 

2.4.3 
Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης: Φυλλάδια - 
Μπροσούρες και USB sticks 

15.106,55 € 

2.4.4 Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 7.192,55 € 

4.4.1 
Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: Σχεδιασμός – 
Δημιουργία Τρίγλωσσου Οδηγού για τον 
Οινοτουρισμό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή 

13.556,80 € 

6.4.3 
Οργάνωση Εκδηλώσεων Γευσιγνωσίας - Φεστιβάλ 
Οίνου 

12.078,65 € 

6.4.4 Συμμετοχή σε δύο Επιλεγμένες Εκθέσεις 17.368,35 € 

 ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β)      115.482,60 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υποδείγματα Εγγυήσεων  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ………… 

Ημερομηνία έκδοσης: ……………  

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α. Ε. Ο.Τ.Α.  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ…… 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ  

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ............. 

ΑΦΜ..........Διεύθυνση……... για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου:  ………………. μεταξύ της 

Αναπτυξιακής Καβάλας Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.Υ και της ................. συνολικής αξίας …….. ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την με αριθμό …………. διακήρυξη σας με καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών ……...  

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των 

μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 

– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω 

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με 

τις οδηγίες σας και εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 

της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη 

διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ………….. Μέχρι 

τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. 
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6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο 

Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΤΕΥΔ  

Το ΤΕΥΔ σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα 

www.ankavala.gr 

 Οδηγίες συμπλήρωσης αυτού βρίσκονται σε: http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-

tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-

dhmosias-symvashs-katw-twnoriwn-twn-odhgiwn 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον Αναθέτοντα Φορέα2  και τη διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του Αναθέτοντα Φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ύδρας 10/ Καβάλα/ ΤΚ 65302] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ιωαννίδου Αθηνά] 
- Τηλέφωνο: [+30 2510 620459] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [anka@ankavala.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) [http://www.ankavala.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): [«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής 
Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο 
«DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας 
στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα 
– Βουλγαρία 2014-2020»]  
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 
79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων. 
 
 
 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
2 Σε περίπτωση που η Αναθέτοντα Φορέα /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

http://www.ankavala.gr/
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twnoriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twnoriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twnoriwn-twn-odhgiwn
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι3 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση4; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο5: 

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

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

4 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. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στον Αναθέτοντα Φορέα 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:  

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

                                                           
6 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 ΦΟΡΕΩΝ7  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

                                                           
7  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 
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 ο Αναθέτων Φορέας ζητά ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 

εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

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

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

παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 

                                                           
8 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.  

9 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). 

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

11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 
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εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]17 

Εάν ναι, αναφέρετε18: 
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): 
[……][……][……][……]19 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21: 

[……] 

 

                                                           
16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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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 
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 

 

                                                           
22 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).  

23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 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 δικαίου25; 

[] 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 καταστάσεις26 
: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα28; 

[] Ναι [] Όχι 
 

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

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

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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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:  
[..........……] 

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 συμφερόντων29, 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 
στον Αναθέτοντα Φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  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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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 Αναθέτοντα 
Φορέα/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/200532: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[……] 

                                                           
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 
παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
προσδιοριστεί από 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 
εγκατάστασής33; 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; 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 

 

                                                           
33 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. 



 

Σελίδα 71 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 34: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 

                                                           
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς35, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς36: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό 
ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες37, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
 
 
 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
β) [……] 

5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του 
τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας38 το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

                                                           
35 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 

36 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

37 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

38 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ – 
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 
αναφέρονται39, εκτός εάν : 

α) ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν40. 

β) ο Αναθέτων Φορέας έχει ήδη στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός του Αναθέτοντα 
Φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... 
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 
εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

                                                           
39 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

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

 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ  
……………………. 

Τόπος, ημερομηνία……….. 
 

ΕΡΓΟ: 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» 
(Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της 

Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου),  

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» 

Παραδοτέο 
No 

Τίτλος Παραδοτέου 
Προσφερόμενη 
Τιμή Χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

Προσφερόμενη Τιμή 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (€) 

Α. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες, διοργάνωση 
συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

  

2.4.5 Τοπικά Σεμινάρια Eυαισθητοποίησης    

3.4.4 
Αναβάθμιση του Προϊόντος: Εκπαίδευση 
καλλιεργητών και οινοποιών για τη 
βελτίωση της ποιότητας του κρασιού  

  

4.4.2 
Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση 
πληροφοριακών πινακίδων με QRC στην 
περιοχή του αμπελώνα 

  

4.4.3 

Αισθητική Αναβάθμιση Οικισμών: Μελέτες, 
Φύτευση κλημάτων, Τοποθέτηση 
βαρελιών, πινακίδων κλπ. (μελέτη, 
προμήθεια, τοποθέτηση) 

  

4.4.4 
Ανάδειξη της Τοπικής Κουζίνας: 10 
συνταγές μαγειρικής με βάση τις τοπικές 
οινικές ποικιλίες 

  

5.4.1 

Επίτευξη Ποιότητας: Εκπαίδευση του 
προσωπικού των εστιατορίων και 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στον τοπικό 
οίνο 

  

5.4.2 
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης της 
τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας, 
σχετικά με την ταυτότητα της περιοχής 

  

Β. Ανάπτυξη υλικού δημοσιότητας    

2.4.1 
Σχεδιασμός Επικοινωνιακής Πολιτικής του 
έργου 

  

2.4.2 
Δημιουργία Ιστοσελίδας και Λογότυπου 
του Έργου 
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2.4.3 
Προετοιμασία Υλικού Διάδοσης : Φυλλάδια 
- Μπροσούρες και USB sticks 

  

2.4.4 
Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης 

  

4.4.1 

Οι διαδρομές Κρασιού του Διονύσου: 
Σχεδιασμός – Δημιουργία Τρίγλωσσου 
Οδηγού για τον Οινοτουρισμό σε ψηφιακή 
και έντυπη μορφή 

  

6.4.3 
Οργάνωση Εκδηλώσεων Γευσιγνωσίας - 
Φεστιβάλ Οίνου 

  

6.4.4 Συμμετοχή σε Επιλεγμένες Εκθέσεις   

ΣΥΝΟΛΟ   

 

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (χωρίς ΦΠΑ) Αριθμητικώς: 

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (χωρίς ΦΠΑ) Ολογράφως : 

Αναλογών ΦΠΑ 24% Αριθμητικώς: 

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Αριθμητικώς: 

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Ολογράφως: 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: .................................... 

Τόπος, ημερομηνία: ………………………………………….. 

Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή – Σφραγίδα ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση του έργου 

 
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας 
Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» 
(Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της 

Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου),  
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» 

 

Στην Καβάλα σήμερα την …….. του μηνός……………… 2019, ημέρα…………….., στα γραφεία της Αναπτυξιακής 

Καβάλας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α., Ύδρας 10, Καβάλα, οι κάτωθι υπογράφοντες: 

Α. Η Αναπτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που εδρεύει επί της οδού Ύδρας 10, 

Καβάλα, Α.Φ.Μ. …………, Δ.Ο.Υ. …………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………, σύμφωνα με την 

αριθμ……….. Απόφαση ………, που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Αναθέτων 

Φορέας» και 

Β. Η εταιρία «………………….», με Α.Φ.Μ.: …………., Δ.Ο.Υ: ……………………………….., …………………, 

Τ.Κ.…………,……………., τηλ ……………., φαξ ………………, Ε-mail:……………, η οποία εκπροσωπείται από τον 

………….., νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή, η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως 

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Την αριθμ………./……-……-…… Απόφαση περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για 

την ανάδειξη επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της «……..» προϋπολογισμού …….€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

β) Την αριθμ. πρωτ………..(……..)/…-….-……. διακήρυξη διαγωνισμού  

γ) Την με αρ. πρωτ. ……..(………)/…-….-……. υποβληθείσα από την Ανάδοχο εταιρεία προσφορά, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης 

δ) Την αριθμ. ……/…-…-……(…………) Απόφαση περί έγκρισης 1ου σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

ε) Την αριθμ……../….-….-…….(………………), Απόφαση περί ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω 

διαγωνισμού 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με την παρούσα Σύμβαση, ο «Αναθέτων Φορέας» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκτέλεση 

του έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Αναπτυξιακής Καβάλας 

Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing 

Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης 

και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», όπως αναλυτικά 



 

Σελίδα 78 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης της αριθμ…………(…….)…..-…..-…….. διακήρυξης και την προσφορά του «Αναδόχου», που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ως εξής: 

………….<αναλυτικά το αντικείμενο>…………. 

………….<αναλυτικά το αντικείμενο>…………. 

………….<αναλυτικά το αντικείμενο>…………. 

………….<αναλυτικά το αντικείμενο>…………. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε ..............μήνες ή/ ....... ημέρες από την υπογραφή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΙΜΗΜΑ 

Η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση του ενιαίου έργου ανέρχεται στο ποσό των …………….€ 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (……………….€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

«Αναθέτοντα Φορέα» των σχετικών παραστατικών και μετά τη βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια 

Επιτροπή του «Αναθέτοντα Φορέα». 

Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών 

του, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου. Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, 

βαρύνει τους «Αναδόχους» αντίστοιχων προμηθειών. 

 Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού. 

Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις φόρου που προβλέπονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και θα είναι άμεσα εξαρτώμενη 

από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου 

(Πρωτοκόλλα Παραλαβής). 
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Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού 

τιμήματος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον ν. 4412/16. Το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται στη συνέχεια αναλογικά από τις 

πληρωμές των επιμέρους παραδοτέων.  

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016 κατ' 

ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη 

νομοθεσία. 
 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της 

προσφοράς του και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει 

κατά νόμο την Αναθέτοντα Φορέα για κάθε ζημία της. 

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 δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

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

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη 

Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τη Σύμβαση.  

3. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του 

οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί, σε 

συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του Αναθέτοντα Φορέα. 
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4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτοντα Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση του Έργου. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

Σύμβασης. Ο Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα Φορέα. 

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα 

βία να τα αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στην Αναθέτοντα Φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από 

λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου. 

8. Ο Αναθέτων Φορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατάτην εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί 

σε τρίτους από τα φυσικάπρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο 

Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 

υπεύθυνα έναντι του Αναθέτοντα Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 

ισχύ μόνον στις εσωτερικές σχέσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του 

Αναθέτοντα Φορέα ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου 

ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητάς του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους 

ίδιους όρους. 

10. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον 

Αναθέτοντα Φορέα. Εάν, κατά την κρίση του Αναθέτοντα Φορέα, οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη 

στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση του 

Αναθέτοντα Φορέα περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη 

κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. 

11. Εφόσον ο Αναθέτων Φορέας αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Ο Αναθέτων Φορέας εγκρίνει με 

απόφασή του την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο 

αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό …………./…..-…..-……. εγγυητική επιστολή της………………..Τράπεζας, 

περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού 

…………………. ΕΥΡΩ (………………€). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της 

παρούσας σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η 

παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.  

Ενώ σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων ισχύει μέχρι της επιστροφής του γραμματίου σύμφωνα και με το άρθρο 17 του Ν.3646/28 και 

καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική 

διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν. 

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

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

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 απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση. 

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. Τυχόν παρεκκλίσεις πρέπει να 

τεκμηριωνονται επαρκώς από την ΕΠΠΕ. 

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. 
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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.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, όταν 

συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 

132 και 201 του Ν.4412/2016. 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής 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 μετάθεσης 

διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτοντα 

Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

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

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

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντα Φορέα, που 

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

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων. 

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 σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. 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, με αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα. 

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 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 του Αναθέτοντα Φορέα, 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 του Αναθέτοντα Φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει της 

παρούσας παραγράφου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 

Αναθέτοντα Φορέα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που 

έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η Ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από 

αυτή τη σύμβαση σε οποιαδήποτε  Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αναθέτοντα 

Φορέα που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της 

παρούσας και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και 

των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 



 

Σελίδα 84 

Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά 

Δικαστήρια. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της Καβάλας. 

Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν 

αναιρεί την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας. 

 

Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και 

αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 


