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Αρ. Πρωτ.: 2874

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διεύθυνση: ΙΟΥΛΙΔΑ 
Τ.Κ.:84002
Πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΔΕΜΕΝΕΓΑ
Τηλ.:2288022858

Email:  texniki@kea.gr
                                      
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ,
ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΑΣ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικήάποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV: 72210000-0 “Υπηρεσίες προγραμματισμού 
πακέτων λογισμικού”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Αμέσως  από  τη  δημοσίευση  της  
Διακήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

έως και την 1 3 /07/ 2020 κα ι  ώρ α  
1 5:0 0  μ ε ση μ β ρινή  Ελλά δ ος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

14/07/2020 και Ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ: Πενήντα  Χιλιάδες ευρώ (€ 5 0 .000,00
€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 61.7134.0001 “Ανάπτυξη ψηφιακής 
εφαρμογής για την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέας”

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης. 

  ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 1 Εγγύηση συμμετοχής, που  
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του ενδεικτικού
προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α.

2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αμέσως  από  τη  δημοσίευση  της  
Διακήρυξης  στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ

Τηλ.:2288022858-Email:  texniki@kea.gr

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
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Περιεχόμενα
1  .         Ε  ι  σ  α  γ  ω  γ  ή  

2.        ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1          Σύντομη Περιγραφή του αντικειμένου του έργου  

2.2          Π  ρο  ϋπ  ολ  ο  γισ  μ  ός     Έρ  γου  

2.3          Δ  ιάρ  κ  εια   Έρ  γου  

2.4          Ισχ  ύ  ον     Ν  ο  μ  οθετ  ι  κό     κ  αι   Κ  α  νονι  σ  τικό     Πλ  αίσ  ι  ο         Δ  ι  ε  ν  έ  ρ  γ  ειας     Δ  ια  γ  ωνι  σ  μ  ο  ύ  

2.5          Δημοσιότητα  

2.6          Τ  ό  π  ος     και     Χ  ρ  όν  ο  ς     Υ  π  ο  β  ολ  ής         Π  ρο  σ  φ  ο  ρ  ώ  ν  

2.7          Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών  

2.8          Κ  ρ      ι  τ  ή  ρ  ι  ο     Α  ν  ά  θ  εσ  η  ς  

2.9          Τ  ρ  ό  π  ο  ς     Λ  ή  ψης   Ε  γ  γ  ρ  ά      φ  ων     Δ  ιαγ  ω  νισ  μ  ού  

2.10        Π  α  ρ  οχή   Δ  ιε  υ  κ  ρ      ι  νίσ  ε  ων     ε  πί     της         Δ  ι  ακ  ή  ρυ  ξ  ης  

2.11        Γεν  ι  κές     κ  αι     ειδι  κ  ές     πρ  ο  ϋ  π  ο  θέσε  ι  ς   σ  υ  μμε  τ  οχ  ή  ς  

2.1  2  .1.     Δ  ι  κ  αί  ω  μα     Σ  υ  μμε  τ  ο  χής  

2.12.2      Αξ  ι  ο  π  οίηση         υ  π  η  ρ  ε  σ  ι  ών         τ  ρίτ  ω  ν      -  υ  π  ε  ρ  γ  ο  λ  ά  βω  ν  

2.12.3        Στ  ή  ριξη     σ  τ  ις     ι  κ  α  ν  ό  τ  ητες     ά  λ  λ  ω  ν     φ  ο  ρ  έ  ων,     σ  ύμ  φω  ν  α     με     τ  α     π  ρ  ο  βλ  ε  π  όμε  ν  α     σ  τ  ο     
ά  ρ  θ      ρο   7  8 του     ν  .         4  41  2  /20  1  6  

2.12.4.       Α  π  ο  κ  λεισ  μ  ός     Σ  υ  μ  μ  ετο  χ  ής  

2.12.5.       Ε  γ  γύη  σ  η     Συ  μ  μετ  ο  χής  

2.12.6.       Δ  ι  κ  αι  ο  λ  ο  γητι  κ  ά     Σ  υ  μμετ  ο  χής  

2.12.7.       Σ  ύν  τ  αξη   κ  αι     Υ  πο  β  ολή   Πρ  οσ  φ  ο  ρ  ών  

2.12.7.1.        Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς  

2.12.7.2.        Π  ε  ρι  ε  χ  ό  με  ν  ο     Φ  α  κέ  λ  ου     Π  ρ  ο  σ  φο  ρ  άς  

2.13        Ι  σ  χύς     Π  ρο  σ  φ  ο  ρ  ώ  ν  

2.14        Ε  ν  αλ  λ  α  κ  τικές     Π  ρο  σφ  ο  ρ      έ  ς  

2.15        Α  σ  υν  ή  θισ  τ  α         Χ  αμ  η  λές     Πρ  οσ  φ  ο  ρ      έ  ς  

2.16        Μη          κ  α  ν  ο  νικ  έ  ς          και          α  π  α  ρ  άδ  ε  κτ  ε  ς          π  ρο  σ  φ  ο  ρές  

2.17        Λ  ό  γοι     α  π  όρ  ριψ  η  ς     π  ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ώ  ν  

2.18.          Δ  ι  αδι  κ  ασία          διεξ  α  γ  ω  γής          δι  α  γ  ω  νισ  μ  ού          -    Α      π  οσ  φ  ρ  ά  γιση          κ  α  ι          αξ  ι  ο  λ  όγ  ησ  η   
π  ρ  οσ  φ  ο  ρ  ών  

2.18.1        Α  πο  σ  φρ  ά  γιση     τ  ων     Πρ  οσ  φ  ο  ρ  ών  

2.18.2        Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

2.18.3        Κατακύρωση Ανάθεσης  

2.19.          Ε  ντά  σ  εις     –         Π  ρ  οσφ  υ  γ  ές  

2.20.          Δ  ι  κα  ι  ολ  ο  γητ  ι  κά     κ  ατ  α  κύ  ρ  ωσ  η  ς  

2.21.          Απόφαση Κατακύρωσης  
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2.22.          Ματαίωση διαδικασίας  

2.23.          Κα  τ  ά  ρ      τ  ι  ση     κ  αι     υ  π  ο  γρ  αφή     τ  η  ς     σ  ύ  μ  β  ασης  

2.24.          Ε  γγ  ύ  η  σ  η     κ  α  λής     ε  κτ  έ  λεσης  

2  .  2  3     Π  α  ρ  α  κ  ο  λο  ύ  θηση     –     Π  α  ρ  α  λ  αβή  

2.24.          Χρ  η  μα  τ  ο  δ  ότη  σ  η         -     Τ  ρ  ό  π  ο  ς     π  λη  ρ  ω  μ  ής  

2.25.          Υ  π  ο  χ  ρ  εώσε  ι  ς Α  ν  α  δό  χου  

2.26        Α  ν  ω  τέ  ρ  α     βία  

2.27        Λ  ύση         -         Κ  ατ  α  γγ  ε  λία         της         σ  ύ  μ  β  ασης         -         Έ  κ  π  τ  ωση         Α  ν  α  δ  ό  χ  ου  

3        Παράρτημα Α - ΤΕΥΔ  

   4    Παράρτημα Β-Οικονομική Προσφορά……………………………………………………..
   5    Πρότυπο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
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1. Εισαγωγή

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε I

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σκοπό την  επιλογή Αναδόχου με  κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την
ανάθεση με τίτλο:

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών και τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας Διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 1 3 /07/2020
και ώρα 15:00 μεσημβρινή Ελλάδος, που  ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία και
ώρα για την υποβολή των προσφορών στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σ  ύ  ν      ο  λ      ο   των ζητουμένων υπηρεσιών. Δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται  ως απαράδεκτες Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το
σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών.

Ο  κάθε  υποψήφιος  ανάδοχος  μπορεί  να  καταθέσει  μόνο  μία  προσφορά  η  οποία  θα
περιλαμβάνει το σύνολο των επιμέρους εργασιών του διαγωνισμού. Προσφορές που δεν θα
περιλαμβάνουν  όλα  τα  είδη  εντύπων  θα  απορρίπτονται.  Εναλλακτικές  προσφορές  ή
αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την αναλυτική παρούσα Διακήρυξη, που αποτελείται από
τα ακόλουθα Μέρη:

Μέρος Α': Γενικοί και Ειδικοί Όροι    και

Μέρος Β': Τεχνική Περιγραφή/  Μελέτη, έκαστο εκ των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσης Διακήρυξης.
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2. ΜΕΡΟΣ Α' ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1 Σύντομη Περιγραφή του αντικειμένου του έργου

Στο αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΕ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ  ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 Εφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε σημεία πολιτισμού με χρήση QR tags
 Ψηφιακή Πλατφόρμα Πολιτισμού για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων και των

μουσείων που βρίσκονται στο Δήμο μέσω κινητών τηλεφώνων και tablet 
 Ηλεκτρονικός πολιτιστικός Οδηγός σε  3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά) με

την μορφή Mobile application για iOS & android
 Ψηφιακό ημερολόγιο εκδηλώσεων μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets
 Κεντρικό  ψηφιακό  Αποθετήριο  εγγράφων  και  αρχείων  πολυμέσων  με  χρήση  cloud

τεχνολογίας
 Υπηρεσίες  Συλλογής Πολυμεσικού Περιεχομένου και  Τεκμηρίωσης για δώδεκα (12)

σημεία  πολιτιστικού  ενδιαφέροντος  (ελληνικά,  γερμανικά  και  αγγλικά  -  4.000
χαρακτήρες/ γλώσσα)

 Ψηφιακές  φωτογραφίες  υψηλή  ανάλυσης  για  δώδεκα  (12)  σημεία  πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

 Δημιουργία  πανοραμικών  φωτογραφιών  σε  εξωτερικό  και  εσωτερικό  χώρο  για  τα
σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος

 Υπηρεσίες πτήσεων με drone για την εξωτερικής αποτύπωση των σημείων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

 Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ για δώδεκα (12) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 Δημιουργία ηχητικών αρχείων (speakage) σε ελληνικά/ αγγλικά για τέσσερα (4) σημεία

πολιτιστικού ενδιαφέροντος
 Υπηρεσίες Μετάφρασης από ελληνικά σε αγγλικά και  γερμανικά για όλα τα σημεία

ενδιαφέροντος (4.000 χαρακτήρες- 1 σελίδα Α4/ σημείο)
 Εκπαίδευση Χρηστών στα εργαλεία διαχείρισης του πολιτιστικού περιεχομένου
 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας
 Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και προβολής του έργου
 Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την προβολή του έργου σε 3 γλώσσες (έντυπο

Β5)
 Εκτύπωση  χαρακτηριστικών  σήμανσης  (QR  tags)  σε  όλα  τα  σημεία  πολιτιστικού

ενδιαφέροντος,  αλλά  και  σε  σημεία  κατεύθυνσης  προς  τα  σημεία  πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

 Υπηρεσίες  προβολής  των  εφαρμογών  και  της  προτεινόμενης  πράξης  στα  μέσα
κοινωνικής δικτύωσης

Η περιγραφή του αντικειμένου και οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται στο ΜΕΡΟΣ Β
της παρούσας.

2.2  Προϋπολογισμός Έργου

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης, που προκηρύσσεται με την
παρούσα ανέρχεται σε:  Πενήντα  χιλιάδες  ευρώ  (€  50.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.  που θα βαρύνει κατά  10.000,00  τον  Κ.Α.  61.7134.0001  με  τίτλο  “Ανάπτυξη
ψηφιακής  εφαρμογής  για  την  ανάδειξη  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  της  Κέας” του
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προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου  για  το  έτος  2020  και  για  το  υπόλοιπο  ποσό,  τον
αντίστοιχο Κ.Α.  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου για το έτος 2021 και περιλαμβάνει
όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις του Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών που
αποτελούν αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης. Το  Έργο  συγχρηματοδοτείται  από  την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου με κωδικό ΟΠΣ
5010896 και κωδικό στο ΠΔΕ 2019ΕΠ06710019

2.3 Διάρκεια Έργου

Η  διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα ορίζεται σε (8)
οκτώ μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της οικείας σύμβασης.

2.4 Ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο που διέπει
τις δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:
 του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μετά και την τροποποίηση από τον Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/6.12.2016).
 Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ)
του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών» (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016). 
 Του Νόμου 4469/2017 «Εξωδικαστικός  μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει.
 του Νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του Νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/ 23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
 του Νόμου 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».
 του Νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/ 9.3.1999) «Κύρωση  του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει,
 της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11
ης

/12/2007
 για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον
αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της
σύναψης δημόσιων συμβάσεων,
 του Νόμου 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και  την αποτροπή   καταστρατηγήσεων   κατά   τη   διαδικασία   σύναψης
δημοσίων    συμβάσεων»,    όπως  τροποποιήθηκε ιδίως με τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α'
279/10.11.2005), και ισχύει

 του Κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28
ης 

Νοεμβρίου 2007 για
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV),
 του Νόμου 3861/ΦΕΚ 112 Α'/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων   και   πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   αυτοδιοικητικών
οργάνων  στο  διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
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 του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68/ 20.03.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, στην έκταση που έχει εφαρμογή,
 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο
ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/ 7.4.2014),
 της Υπουργικής Απόφασης Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ   2677/Β/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
  Το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/ Α)

 της Απόφασης Χρηματοδότησης του  έργου  (ΑΔΑ:  ΨΛΥΓ7ΛΞ-ΨΕΕ) της  ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Το  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ  ΑΙΤΗΜΑ  που  καταχωρήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ
20REQ006911601
 Το με αριθμό 2846/2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη
 Την με αριθμό 436/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 60Ζ6ΩΕΔ-ΞΑΛ 
 Το  εγκεκριμένο  αίτημα  που  καταχωρήθηκε  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ:
20REQ006912558 
 Την με αριθμό 97/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ ΨΤΒ8ΩΕΔ-ΗΛΣ)
με  την  οποία  εγκρίθηκαν  α)  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  β)  καταρτίσθηκαν   οι  όροι
διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού

2.5 Δημοσιότητα

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr. 

2. στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.kea.gr. 

3.  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  της  Γενικής  Γραμματείας

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. ( ΚΗΜΔΗΣ)

4. στον Εθνικό τύπο 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαραίνουν τον Ανάδοχο.

2.6 Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις Προσφορές τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 1 3 /07/2020 και ώρα 15:00
μεσημβρινή Ελλάδος, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Δημαρχείο, ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ
84002)
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Οι προσφορές θα υποβάλλονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Αναθέτουσα Αρχή
από  τους  προσφέροντες  ή  εκπροσώπους  τους,  επί  αποδείξει  (αριθμός  πρωτοκόλλου,
ημερομηνία  και  ώρα  παραλαβής),  εντός  ενός  ενιαίου  και  σφραγισμένου  φακέλου.  Η
προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο  μέχρι την  καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο. Οι προσφορές
μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος
της προσφοράς πρέπει να έχει παραληφθεί από την Αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.
Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην αρμόδια Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών,  που κατατίθενται  κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών, κηρύσσεται από τον
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή
λόγω  του  πλήθους  των  προσελθόντων  ενδιαφερομένων  οικονομικών  φορέων.  Η  λήξη  της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  θα  γίνονται  δεκτές  και  θα  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγισθούν.

2.7 Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσημη μετάφρασή  τους στην
ελληνική  γλώσσα. Στα  αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά  εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της  5ης. Οκτωβρίου 1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188),
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία
απαιτείται να είναι πλήρη και σαφή σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα
ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.
Τα  υποβαλλόμενα ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά  και δικαιολογητικά  απαιτείται να
υποβάλλονται μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, εκτός από την περίπτωση τυχόν επισυναπτόμενων τεχνικών φυλλαδίων
(prospectus), που μπορούν να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, κατά τα κάτωθι αναλυτικά εκτιθέμενα.

2.8 Κριτήριο Ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της προκηρυσσόμενης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

2.9 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της παρούσης Διακήρυξης, όπου περιέχεται κάθε απαραίτητη
πληροφορία, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής κ α ι  σ τ ον  ι σ τ ότ οπ ο
τ ου  π ρο γρ ά μ μα το ς  ΔΙ Α Υ Γ ΕΙ Α ,  w w w . d i av ge ia .g ov .g r .  

Επιπλέον στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, στην έδρα της, θα βρίσκεται η
παρούσα Διακήρυξη, όπου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
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μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα από  την διεξαγωγή του διαγωνισμού  να
λαμβάνουν γνώση αυτής,  χωρίς να απαιτείται η καταβολή ποσού για την χορήγηση των
σχετικών εγγράφων.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της
Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα
περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωστοποιήσουν αμέσως εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.10 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ιδίως με την
παρούσα Διακήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και σχετικά με τα
προδιαγραφές μόνο ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: texniki@kea.gr
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, ήτοι πέντε (5) ημέρες, θα
παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή ηλεκτρονικά, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής σχετικά με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Τα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
μορφή αρχείου.pdf, όπου θα παρατίθενται τα ερωτήματα με σαφήνεια, το οποίο υποχρεωτικά
πρέπει  να είναι  ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  Μετά την υποβολή και αποσφράγιση των
προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Διακήρυξης, δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να
δημοσιεύει τυχόν απαιτούμενες διευκρινήσεις, διορθώσεις (τυπογραφικά λάθη, επεξηγήσεις
κλπ.) ή ορθές επαναλήψεις των όρων της παρούσης διακήρυξης στην ιστοσελίδα της, όπου θα
βρίσκεται αναρτημένη η παρούσα αρχική διακήρυξη.

2.11 Γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής

2.12.1. Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στον παρόντα διαγωνισμό καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
που διαθέτουν και δύνανται να αποδείξουν εμπειρία, κατάρτιση αρτιότητα και επάρκεια στον
συγκεκριμένο τομέα, όπως αναλυτικά εκτίθεται στη συνέχεια. Οι συμμετέχοντες απαιτείται
να στελεχώνονται από το απαραίτητο για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος
επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και να διαθέτουν τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό,
όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  καθώς και ενώσεις 
οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη  Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων
(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 άνω περίπτωση γ΄ και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ε) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
στ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.12.2 Αξιοποίηση υπηρεσιών τρίτων-υπεργολάβων 

Ο προσφέρων δύναται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων - υπεργολάβων. Η αξιοποίηση τέτοιων
υπηρεσιών πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, όπου απαιτείται
να προσδιορίζεται το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους ανάλογα και με την εξειδίκευσή τους καθώς και τους υπεργολάβους
που προτείνει. Οι υπηρεσίες τρίτων - υπεργολάβων δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό
το 30% του συνολικού προσφερόμενου οικονομικού τιμήματος. Σημειώνεται ότι σε καμία
περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του Αναδόχου.

2.12.3 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 78 του ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια
σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 75, ως αυτά εξειδικεύονται ακολούθως. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η
αναθέτουσα αρχή δύναται να ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να
στηριχθεί ο οικονομικός φορέας πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού.
Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, ως αυτοί αναλύονται ακολούθως.

Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον
αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο
οικονομικός φορέας θα είναι από κοινού υπεύθυνος με τον φορέα για την υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης.

Υπό τους ίδιους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.12.4. Αποκλεισμός Συμμετοχής 
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1. Η   Αναθέτουσα   Αρχή   δύναται   να   αποκλείσει   έναν   οικονομικό   φορέα   από   τον
διαγωνισμό  όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81
του ν. 4412/2016 ή της είναι γνωστό με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του οικονομικού
φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι για:

(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) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του  άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για  την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας  όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α'
166),
(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
Σ  ημ  ε      ι  ώ  ν  ε  τ      αι      ό  τ      ι      ο      ο  ι  κο      ν  ο  μ      ικ      ός      φορέας     α      π  οκ  λ      ε  ί  ετ  α      ι      ε      πί  σ      ης      κ      αι      ότ  α      ν      το      π      ρ  ό  σ  ω      π  ο      ε  ι  ς      β  ά      ρ  ο  ς  
τ  ο      υ     ο  π      οίου     ε  κ      δ  ό  θ  η  κ      ε     τε  λ      ε      σ  ί  δ      ι  κ      η     κ      ατ  α      δ  ι  κ      ασ  τ      ι  κ      ή     α  π      όφα  σ      η     ε      ί  ν  α      ι     μέ  λ      ος     του     διο  ι  κ      η  τ      ι  κ      ο  ύ  ,  
δι  ε      υ  θ      υ  ν  τ      ι  κ      ού     ή     ε  π      ο  π  τ      ι  κ      ού   ο  ρ  γ      ά  ν      ου       τ      ου        ε      ν       λ      όγω       ο      ι  κ      ονομ  ι  κ      ού     φορ  έ      α       ή       έχ  ε      ι     εξ  ου      σία  
ε  κ      π  ρ  ο      σώ  π      η  σ  η      ς,      λ      ή  ψ      ης      α      π  οφ  ά      σεων      ή      ε  λ      έ  γ      χου      σ  ε α  υ  τό.  

Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου αφορά ιδίως:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η
αναθέτουσα αρχή:

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
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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) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Η παρούσα συγκεκριμένη προϋπόθεση παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας
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.
Επιτρέπεται παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην περ. ΙΙ,
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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
Η     Α      ν  α      θέτ  ο      υ  σα     Α      ρχή     δύ  ν      α  τ      αι     ν  α     α  π      οκ  λ      ε  ί  ει     έ      ν  α      ν     οι  κ      ο  ν  ο  μ      ι  κ      ό     φ      ο  ρ  έα     σ  τ      ι  ς     π  α  ρ      απ  ά      ν  ω     π  ε  ρ      ιπ  τ  ώ      σε  ι  ς  
σ      ε   ο  π  ο  ι  οδήποτε     χρον  ι  κό     σημείο     κατά     τη     δ  ι  ά      ρκε  ι  α     τ  η      ς     δ  ι  αδικασ  ί  ας.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείσει οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) εάν ο οικονομικός φορέας έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του ως προς το περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και εργατικό δίκαιο.

β) εάν ο οικονομικός φορέας 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.
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά του.
δ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
ε) εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016, που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
στ) εάν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή
των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας 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,

η) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων

13





ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΑΣ»

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 79 του Ν. 4412/2016,
θ) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να 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,

ι) εάν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα οποιοδήποτε κώλυμα ή / και
ασυμβίβαστο ή / και απαγόρευση σχετιζόμενη με την ισχύουσα νομοθεσία για την διαφάνεια
στη διαφήμιση και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με το αντικείμενο της
παρούσας διακήρυξης.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3.

Από τον παρόντα διαγωνισμό αποκλείονται και οι οικονομικοί φορείς σε βάρος των οποίων
έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.

4. Α      π  οκ  λ      ε  ί  ο      ν  τ  α      ι  , επίσης:

-οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα κάτωθι στην παρούσα Διακήρυξη,
- οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους όλα τα
ζητούμενα με   την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα στη μορφή που
απαιτείται και όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική
Γλώσσα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι
αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουμένων
των αναφερομένων περί ενώσεων ή συμπράξεων. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται
από το διαγωνισμό.
Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες της μίας προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι προσφορές στις οποίες
συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων, ο ίδιος
συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μία Σύμπραξη ή ένωση προσώπων),
αποκλείονται από το διαγωνισμό ως απαράδεκτες.
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
κατά  τους όρους της παρούσας και της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να ασκούν
δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο της διακήρυξης.

2.12.5. Εγγύηση Συμμετοχής 

1] Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο α της 1
ης

παραγράφου του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 σε ποσοστό 2% της προ εκτιμώμενης συνολικής
αξίας της προκηρυσσόμενης σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με ανάλογη
στρογγυλοποίηση προς τα επάνω.
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2] Για την εγγύηση συμμετοχής ως προ εκτιμώμενη αξία της σύμβασης νοείται ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός που έχει γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και όχι η προσφορά του
διαγωνιζομένου.

3] Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
4] Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει ε      π  ί     π      οι  ν  ή     α  π      οκ  λ      ε  ι  σ  μ      ού   να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της Προσφοράς κατά τα αναγραφόμενα στην
παρούσα Διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητήσει
από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος των
προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής.
5] Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
άρθρα 73 - 78 του ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα
της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύμβασης.
6] Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος
με την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπεται στην
παρούσα.
7] Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά την άπρακτη
πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και την άπρακτη  πάροδο της προθεσμίας
άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών.
8] Η Εγγύηση Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με 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.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

9] Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον  εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
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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
10] Τυχόν προσφορές που θα υποβληθούν χωρίς να συνοδεύονται από την προβλεπόμενη στο
παρόν εγγύηση συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής,
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπ' όψιν.

2.12.6. Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» τα εξής δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1] Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ανερχόμενη σε ποσοστό 2% επί
της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας του προκηρυσσόμενο έργου μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα ανωτέρω και
2] το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986
(Α'75), δια του οποίου επιβεβαιώνεται ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις, ήτοι:
Α] ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016,
ως αυτές εξειδικεύονται ανωτέρω και ειδικότερα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του ή σε βάρος
οιουδήποτε προσώπου, που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, η οποία (απόφαση) να έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία να έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει, για έναν από τους ακόλουθους λόγους, ήτοι για:
(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-διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας-διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην  κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονομικού φορέα,
(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
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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 ).
Β] ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και
στο κράτος - μέλος που εδρεύει η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον διαφέρει από τη χώρα
εγκατάστασης.
Γ] ότι δεν έχει περιέλθει σε οιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) δεν έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ
β) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,  δεν  αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας
αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, δεν βρίσκεται σε διακανονισμό με πιστωτές, δεν
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες καθώς και ότι δεν βρίσκεται σε
οιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
γ) δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού, 
δ) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την  έννοια του άρθρου 24  του
Ν. 4412/2016, όπως ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, λόγω  της συμμετοχής του στη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) δεν συντρέχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη παροχή
συμβουλών από πλευράς του οικονομικού φορέα ή συνδεόμενης με αυτόν επιχείρησης στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016 που δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
στ) δεν 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) 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, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, δεν ήταν σε θέση, χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου
79 του Ν. 4412/2016 από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα,
η) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται  να 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) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά του.
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ι) ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα οποιοδήποτε κώλυμα ή / και
ασυμβίβαστο ή / και απαγόρευση σχετιζόμενη με την ισχύουσα νομοθεσία για την διαφάνεια
στη διαφήμιση και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με το αντικείμενο της
παρούσας διακήρυξης.

Δ] ότι δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
Ε] ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, ως ακολούθως:
1. Ως προς την καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας,
απαιτείται να επιβεβαιώνεται ότι ο  οικονομικός  φορέας είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο  και  σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου ότι  είναι εγγεγραμμένος σε
Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις. Επισημαίνεται ότι οσάκις τούτο απαιτείται οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη-μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται και με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο ως
άνω Παράρτημα.  Απαιτείται επιπλέον να επιβεβαιώνεται ότι διαθέτει ειδική έγκριση ή ότι
είναι μέλος συγκεκριμένου οργανισμού, ώστε μπορεί να παράσχει τη σχετική υπηρεσία στη
χώρα καταγωγής του.
Για την απόδειξη της απαίτησης περί καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:
α] πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με αναφορά
στο ειδικό επάγγελμα, δυνάμει του οποίου πιστοποιείται τουλάχιστον κατά την ημερομηνία
κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης στον υποψήφιο Ανάδοχο ότι είναι εγγεγραμμένος
στο οικείο Επιμελητήριο και σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου ότι είναι εγγεγραμμένος σε
Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο που τηρείται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις και
Σε περίπτωση που  ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, τα ανωτέρω
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων.

2. Ως προς την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα
απαιτείται να υποβάλλεται και να επιβεβαιώνεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα που προέκυψε από τη δραστηριότητά του για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις (2019,  2018,  2017).  Ως  ελάχιστη  προϋπόθεση  ποιοτικής  επιλογής,
απαιτείται ο προσφέρων να έχει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων
ετών τουλάχιστον 200% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, και στην περίπτωση που αυτό συμμετέχει ως
μέλος σε ένωση προσώπων ή σύμπραξη, απαιτείται να επιβεβαιώνεται η ημερομηνία
σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα.
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειάς του, ο υποψήφιος
Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α] Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα θα δηλώνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησής του για τις τρεις
(3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2018, 2017)
β] Χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά τον νόμο (Ισολογισμό, καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπά στοιχεία αυτών στην τήρηση των οποίων υποχρεούται ο
υποψήφιος Ανάδοχος κατά τον νόμο και /ή το καταστατικό του) ή εκκαθαριστικά
σημειώματα (ή άλλα νόμιμα παραστατικά στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή νομικών
προσώπων ή οντοτήτων που δεν υποχρεούνται κατά τον νόμο ή/και το καταστατικό τους να
τηρούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις), και όλα τα ανωτέρω για τις τελευταίες τρεις
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(3) οικονομικές χρήσεις (2019, 2018,  2017).  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν
υποχρεούται εκ του νόμου ή/και του καταστατικού του σε δημοσίευση ισολογισμών ή δεν έχει
επέλθει ο χρόνος υποβολής των οικονομικών καταστάσεων για την προηγούμενη χρήση είναι
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του
κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. Σε περίπτωση που
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται
για κάθε μέλος της ένωσης προσώπων, ο δε κύκλος εργασιών θα υπολογισθεί αθροιστικώς
για το σύνολο των μελών της ένωσης.
3. Ως προς την τεχνική  και επαγγελματική ικανότητα, ο προσφέρων οφείλει να
επιβεβαιώσει:
α) ότι  δραστηριοποιείται  κατά  την  τριετία  2019,  2018,  2017,  στον  τομέα  της  παροχής
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος και δημιουργίας Mobile
εφαρμογών  ξενάγησης  στον  τομέα  του  πολιτισμού/  τουρισμού.   Πιο  συγκεκριμένα  ο
υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει κατά το προαναφερόμενο διάστημα των
ετών 2019, 2018, 2017:
❖ Κατηγορία 1: τουλάχιστον 5 έργα ολοκληρωμένα επιτυχώς που να περιλαμβάνουν την
δημιουργία mobile  native εφαρμογών με αντικείμενο την ξενάγηση σε σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος  με  προϋπολογισμό  για  το  καθένα  τουλάχιστον  ίσο  με  το  20%  του  υπό
προκήρυξη έργο. Σε περίπτωση που στο σχετικό έργο ο υποψήφιος ανάδοχος είναι σε ένωση,
τότε σε κάθε έργο ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 40% ως ποσοστό επί
του αντικειμένου. Για τα ολοκληρωμένα έργα οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν
στοιχεία – διευθύνσεις (URLs) από το διαδίκτυο και τα σχετικά stores για τις mobile εφαρμογες
(google play και app store).
❖ Κατηγορία  2:  τουλάχιστον  5  έργα  ολοκληρωμένα  επιτυχώς  που  να  περιλαμβάνουν
ψηφιοποίηση  πολιτιστικού  περιεχομένου  και  δημιουργία  πανοραμικών  φωτογραφιών  σε
εξωτερικό ή/και εσωτερικό χώρο για σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
❖ Κατηγορία  3:  τουλάχιστον  ένα  έργο  ολοκληρωμένο  επιτυχώς  ή  σε  εξέλιξη  που  να
περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης τεκμηρίων σε λογισμικό ανοικτού κώδικα
Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καλύψει την απαίτηση των έργων στις Κατηγορίες 1 και 2 με
κοινά έργα.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά, ενώ ένα
έργο μπορεί  να καλύπτει  παραπάνω από μία κατηγορία.  Για τον σκοπό αυτό ο υποψήφιος
Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού:
i. κατάλογο παρόμοιων έργων που περιλαμβάνουν δράσεις ανάλογες με αυτές που
περιγράφονται στην παρούσα με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων,  παρόμοιων με το
προκηρυσσόμενο  έργων, τα  οποία (έργα) να εκτελέστηκαν από τον υποψήφιο Ανάδοχο, με
ένδειξη της οικονομικής τους αξίας,  του χρόνου υλοποίησης  και του παραλήπτη  και του
ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α Πελάτη
ς

Τίτλος και
σύντομη

περιγραφή του
έργου

Διάρκεια
εκτέλεση

ς
έργου

Προϋπολογισμός
(Ευρώ)

Παρούσα
Φάση

υλοποίησης

Ποσοστό
συμμετοχής στο

έργο
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Για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του παρόμοιου έργου οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα
πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ολοκλήρωσης και ορθής εκτέλεσης των έργων
ήτοι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής
ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986  χωρίς να
απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ως προς την αλήθεια των στοιχείων, που
αναγράφονται στον πίνακα έργων που παρατίθεται ανωτέρω.

β) Προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα
προκειμένου να ανταπεξέλθει   στην   υλοποίηση   του   αντικειμένου   της   σύμβασης,   ο
υποψήφιος   Ανάδοχος   οφείλει,  προκειμένου να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη
προϋπόθεση συμμετοχής, να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση,

i. κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητα και θέση για την παροχή του αντικειμένου
της σύμβασης  καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από
αυτούς υπηρεσιών και ειδικότερα:
- Στοιχεία της εταιρείας-επιχείρησης
- Ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης
- Περιγραφή της εταιρικής δομής συμπεριλαμβανομένου οργανογράμματος
- Περιγραφή των τομέων και δραστηριοτήτων της εταιρείας-επιχείρησης
- Περιγραφή υλικοτεχνικής υποδομής, διαθέσιμου τεχνικού εξοπλισμού, εργαλείων,
υλικών κλπ
- Αναφορά σε πελάτες της εταιρείας-επιχείρησης (πελατολόγιο)

γ) ότι ο ανάδοχος διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό για την εκτέλεση της σύμβασης με τα
εξής εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα:
Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
>  Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  σπουδών  Σχολής  και  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  συναφές  με
Πληροφορική.
>  Αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  τα  πέντε  (5)  τελευταία  έτη,  σε
Διαχείριση  Έργων  στον  τομέα  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Διαχείρισης  Πολιτιστικών
Πόρων (60 Α/Μ).

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα
προσόντα:
>  Πανεπιστημιακό  δίπλωμα  σπουδών  Σχολής  και  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  συναφές  με
Πληροφορική.
>  Αποδεδειγμένη  επαγγελματική  εμπειρία  που  αποκτήθηκε  τα  τρία  (3)  τελευταία  έτη,  σε
Διαχείριση  Έργων  στον  τομέα  των  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Διαχείρισης  Πολιτιστικών
Πόρων (36 Α/Μ).

Τα Μέλη της Ομάδας Έργου

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται

i) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη, τα οποία να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα
και εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα:

ii)
Αποδεδειγμένη  τριετή  (3)  επαγγελματική  εμπειρία  και  συμμετοχή  σε  υλοποίηση  ανάλογων
δράσεων  συναφών  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης  και  ειδικότερα  σε  ανάπτυξη  mobile
εφαρμογών ξενάγησης και περιήγησης σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
ii) από τουλάχιστον δύο (2) μέλη με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα που περιλαμβάνουν
υπηρεσίες Συλλογής Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης πολιτιστικού περιεχομένου.
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iii) για την καλύτερη και πιο άμεση υλοποίηση του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
συμπεριλάβει στην ομάδα έργου και δύο (2) συνεργάτες με τριετή επαγγελματική εμπειρία ο/η
οποίος/α θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους onsite τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στην έδρα
της  Αναθέτουσας  Αρχής  (1  άτομο/  εβδομάδα).  Και  τα  δύο  (2)  άτομα  θα  πρέπει  να  έχουν
συμμετάσχει  επιτυχώς  σε  ένα  (1)  τουλάχιστον  έργο  που  να  περιλαμβάνει  ψηφιοποίηση,
διαχείριση και συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου. 
iv) από τουλάχιστον ένα (1) μέλος πτυχιούχο Φιλολογίας ή Αρχαιολογίας και 3ετή τουλάχιστον
εμπειρία σε έργα διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου

Όλα τα παραπάνω μέλη θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάλογο όλων των στελεχών που θα
απασχοληθούν στην προτεινόμενη ομάδα έργου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Ον/μο 
Στελέχους

Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) Θέση στην 

Ομάδα 
Έργου

Ειδικότητ
α

Έτη
Εμπειρίας

Σχέση εργασίας με τον Υποψήφιο
Ανάδοχο (Έμμισθο Προσωπικό /

Εξωτερικός Συνεργάτης)

Συναφώς ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, ως προς την
αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον πίνακα προτεινόμενης στελέχωσης αυτού.
Προκειμένου να αποδείξει ότι το προσωπικό που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα αναγκαία
επαγγελματικά και εκπαιδευτικά προσόντα οφείλει να καταθέσει τόσο για τους Υπευθύνους
Έργου (ως επίσης και για τους αναπληρωτές τους) όσο και για τα μέλη της Ομάδας Έργου
αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται τα εμπλεκόμενα μέλη,
ως αναφέρονται ανωτέρω, να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, χωρίς το γνήσιο της
υπογραφής τους, ως προς την αλήθεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο
προσκομιζόμενο Βιογραφικό τους Σημείωμα.
Επισημαίνεται ότι αντικατάσταση του Υπεύθυνου Έργου καθώς και μελών της Ομάδας
Έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης για την υλοποίηση των δράσεων της παρούσης, μπορεί
να γίνει μόνο με στελέχη με αντίστοιχα προσόντα, κατόπιν αιτιολογημένου εγγράφου
αιτήματος του Αναδόχου και μετά από σχετική έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας ΕΠΠΕ. Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω
διαδικασίας από πλευράς αναδόχου, επέρχεται η έκπτωσή του και επιβάλλονται, κατά την κρίση
της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση
στελέχους ή συνεργάτη που συμμετέχει στην υλοποίηση των δράσεων της σύμβασης, εφόσον
κατά την αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής για την
εξεύρεση αντικαταστάτη, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος και
επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι προβλεπόμενες στο νόμο κυρώσεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να θεωρήσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι ένας
οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες, εάν
διαπιστώσει ότι ο φορέας αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Επιπλέον από τον υποψήφιο ανάδοχο ζητείται Yπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν.1599/1986 χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει:
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- ότι διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
- ότι θα έχει στη διάθεσή του μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό
σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις
απαιτήσεις της υπό ανάθεση σύμβασης.

Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών τα παραπάνω θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά. 
δ) ότι διαθέτει  εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το πρότυπο
ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο ή άλλο Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή
ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να αφορά: Σχεδιασμός
και  ανάπτυξη  εφαρμογών  για  κινητές  συσκευές,  Ψηφιοποίηση  πολιτιστικού  περιεχομένου.
Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του
έργου,  η μείωση του κόστους  λειτουργίας  του Δήμου από την φιλοξενία  των συστημάτων
απαιτούνται υπηρεσίες φιλοξενίας των εφαρμογών σε υποδομές που θα προσφέρει ο ανάδοχος
κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας. Ως εκ τούτου ο Οικονομικός Φορέας θα
πρέπει  να  διαθέτει  και  ISO 27001:2013  εν  ισχύ.  Σημειώνουμε  ότι  για  την  απόδειξη  της
συγκεκριμένης απαίτησης (των πιστοποιητικών  ISO), οι οικονομικοί φορείς δεν μπορούν να
βασιστούν σε δάνεια εμπειρίας.  To έργο περιλαμβάνει και δράσεις δημοσιότητας και ως εκ
τούτου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1435.

ε) ότι σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της υπό ανάθεσης σύμβασης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
30% αυτής, τότε απαιτείται να προσδιορίζει επαρκώς το εν λόγω τμήμα. 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 οικείους
υπεργολάβους.

στ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της υπό ανάθεσης σύμβασης, τότε απαιτείται να καταθέσει επιπρόσθετα,
για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας έργου που δεν είναι μόνιμα στελέχη του, Υπεύθυνη
Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόμενη διάρκεια της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης και ότι οι τρίτοι
δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και δεσμεύονται να εκπληρώσουν το μεταξύ
τους συμφωνηθέν τμήμα του αντικειμένου της σύμβασης.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να δεσμευτεί ότι για την εκτέλεση
της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύμβασης και
ότι οι τρίτοι φορείς διαθέτουν τις απαιτούμενες ρητά αναφερόμενες ανωτέρω ικανότητες για
την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με
την παρούσα.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση  τμήματος  του  υπό  ανάθεση  αντικειμένου  της  σύμβασης,  τότε  θα  πρέπει  να
καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή τμήματος Έργου που
προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να

αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία
Υπεργολάβου

Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος (σε περίπτωση ανάθεσης υπεργολαβίας) συμπληρωματικά με τον
ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνες Δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των
υπεργολάβων (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ή των ίδιων των υπεργολάβων, με τις οποίες
θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον
υποψήφιο έως το πέρας της διάρκειας της σύμβασης. Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό
πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τους
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις κατά τα ανωτέρω.

Στην  περίπτωση  ανάθεσης  υπεργολαβίας,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ελέγχει,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο     άρθρο 78 του ν.  4412/2016,  εάν  οι  φορείς,  στις  ικανότητες  των οποίων
προτίθεται να στηριχθεί ο υποψήφιος Ανάδοχος, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ως άνω νόμου, κατά τα
ανωτέρω αναφερόμενα.  Για  τους λόγους αυτούς,   οι  υπεργολάβοι οφείλουν να καταθέσουν
Υπεύθυνες Δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων τους (σε περίπτωση νομικών προσώπων) ή των
ίδιων,  με  τις  οποίες  να  δηλώνουν  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  και  ότι  δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό τους λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα  με τα  άρθρα 73 και 74 του ως ν.
4412/2016.
ζ)  για τον επιπλέον έλεγχο της τεχνικής ικανότητας των διαγωνιζομένων οι οικονομικοί φορείς
να υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 χωρίς γνήσιο της
υπογραφής,  στην  οποία  θα  αναγράφουν  τις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  όλων  των  έργων  που
δηλώνουν ως σχετικά (από το Google Play, από itunes, Ηλεκτρονικές σελίδες κτλ) και οι οποίες
θα είναι σε λειτουργία έως το διάστημα υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα να
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίον
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κατά τα αναφερόμενα αναλυτικά στην παρ. 1 του άρθρου 78
του ν. 4412/2016.

ΔΙ  Ε  ΥΚ  Ρ  ΙΝ  Ι      ΣΕΙΣ         

Οσάκις ο οικονομικός φορέας, που συμμετέχει στο διαγωνισμό, στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016, ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω
πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις
κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την παρούσα. Το ΤΕΥΔ προσδιορίζει τη
δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών
δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά, όταν τούτο απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα, στον
οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά
δικαιολογητικά. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί.
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του - σε περίπτωση που συμμετέχων είναι σύμπραξη,
κοινοπραξία ή ένωση προσώπων - έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας Διακήρυξης και
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των Παραρτημάτων που τη συνοδεύουν, β) της κείμενης νομοθεσίας, ως αυτή αναφέρεται
ανωτέρω.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων όλων των τευχών.

Τα μέλη των Ενώσεων/ Κοινοπραξιών Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα παραπάνω δικαιολογητικά σωρευτικά. Οι ενώσεις /
κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή,
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους,
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:

- Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου:
 να αναγράφεται και   να  οριοθετείται με  σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου,
το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς
 να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας
 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των
μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
 να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση
του αντικειμένου της σύμβασης
 Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο
να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
 στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο Διαγωνισμό

2.12.7. Σύνταξη και Υποβολή Προσφορών
2.12.7.1. Τόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην Αναθέτουσα Αρχή
από τους προσφέροντες ή εκπροσώπους τους, επί αποδείξει (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία
και ώρα παραλαβής), εντός ενός ενιαίου και σφραγισμένου φακέλου.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι το αργότερο  μέχρι την  καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών, όπως αυτή αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο.
Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και ταχυδρομικά. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής,
ο φάκελος  της προσφοράς πρέπει να έχει  παραληφθεί  από την Αναθέτουσα αρχή μέχρι  την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, με ευθύνη των προσφερόντων.
Προσφορές  που περιέρχονται  στην Αναθέτουσα αρχή με  οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην αρμόδια Επιτροπή προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην
Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και  Αξιολόγησης  Προσφορών,  κηρύσσεται  από  τον
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά
την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω
του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
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Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Ε  ΙΔΙ  Κ  Ο  Τ      Ε  ΡΑ      ΩΣ      Π      Ρ  ΟΣ      Τ      ΙΣ      Ε  Ν      ΩΣ  Ε  Ι      Σ      Π  Ρ  Ο      Σ  Ω  Π      ΩΝ:  

Η ένωση προσώπων οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση,
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με  συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους
της ένωσης οικονομικών φορέων καθώς και ο εκπρόσωπος αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
Για την υποβολή προσφοράς η ένωση οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης υπέχει
ευθύνη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή ως προς την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί
με την ανάθεση του έργου εξακολουθεί μέχρι πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης της
Σύμβασης

Σημειώνεται ότι στην προσφορά που θα υποβληθεί θα αναφέρεται ο εκπρόσωπος της ένωσης
καθώς και ο αναπληρωτής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στο έργο κάθε μέλους της
ένωσης. Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να γίνεται μνεία στο μέρος του έργου που
αναλαμβάνει κάθε μέλος να υλοποιήσει.
Εάν εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της ένωσης αδυνατεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τότε εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η σύμβαση
εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από
την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά κατά απόλυτη διακριτική
ευχέρεια.  Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα  μέλη δεν επαρκούν
για να εκπληρώσουν πλήρως και προσηκόντως τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας,
τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή κατά διακριτική ευχέρεια αυτής με βάση την παρούσα και την
ισχύουσα νομοθεσία.

2.12.7.2. Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 

Οι  δικαιούμενοι  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  οφείλουν  να  υποβάλλουν  τις  προσφορές  τους
ΕΝΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ απευθυνόμενου «Προς την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών».

Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Επί  ποινή  αποκλεισμού,  οι  προσφορές   υποβάλλονται  εγγράφως,  μέσα  σε  σφραγισμένο
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη Προσφορά, 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο αριθ. πρωτ. και ο τίτλος της διακήρυξης, 

δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και καταληκτικής υποβολής προσφορών, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, νομική μορφή, ΑΦΜ, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας-fax, νόμιμος εκπρόσωπος και η ηλεκτρονική του διεύθυνση-
email).
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Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους. Μέσα στο παραπάνω φάκελο  θα
περιέχονται  επί ποινή αποκλεισμού τρεις επιμέρους ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι  που θα
φέρουν τις ενδείξεις  του κυρίως φακέλου και είναι οι εξής:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.  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 και 

γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Οι ως άνω τρεις επιμέρους φάκελοι που θα περιέχονται στο φάκελο προσφοράς περιλαμβάνουν
τα εξής:

Α1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να περιέχει,   επί  
ποινή αποκλεισμού  , τα εξής δικαιολογητικά:  

- Α1.1. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα αρχή
στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) το περιεχόμενο του φακέλου β) ότι η προσφορά
ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού γ) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και  πληρούν  όλα  τα  κριτήρια  συμμετοχής,  δ)  ότι  δεν
αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου ούτε κηρύχθηκαν
έκπτωτοι  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  συμβάσεις  άλλης  Δημόσιας  Υπηρεσίας  ή  Ν.Π.Δ.Δ.,
Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
-Α.1.2.  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) του  άρθρου  79  παρ.4  του
Ν.4412/2016  (Α’147)  για  διαδικασίες  σύναψης  σύμβασης  κάτω  των  ορίων  των  οδηγιών,
σύμφωνα με την υπ’  αριθμ.  158/2016 απόφαση της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016), το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη
(συνημμένο  υπόδειγμα).  Οδηγίες  για  τη  συμπλήρωσή  της  μπορείτε  να  βρείτε  στην
κατευθυντήρια  οδηγία  15  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  με  αρ.  πρωτ.  5797/25-11-2016  (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, επικουρικά έχει αναρτηθεί
στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  στο  πεδίο  Προκηρύξεις  –  Διαγωνισμοί),  σχετικό  αρχείο  σε
επεξεργάσιμη  μορφή  (τύπου  word).  Oι  πληροφορίες  που  ορίζονται  στα  μέρη ΙΙ  και  ΙΙΙ  δεν
πρέπει  να  παρέχονται  για  υπεργολάβους  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται  ο
οικονομικός  φορέας.  Κατά την  υποβολή του Τυποποιημένου  Έντυπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης
(ΤΕΥΔ),  είναι  δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 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 το χρόνο υποβολής της
προσφοράς  ή  αίτησης  συμμετοχής  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Σε περίπτωση είτε μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων
του ΤΕΥΔ (που σχετίζονται με τις απαιτήσεις της διακήρυξης), είτε μη ορθής συμπλήρωσης
αυτού, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα.
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Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά , όταν αυτό
απαιτείται  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της  διαδικασίας.  Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που
υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση.    Σε  περίπτωση  αλλοδαπών νομικών
προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν  τη  μορφή  και  τον  τύπο  που
προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία διέπονται. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί
στο  διαγωνισμό,  περισσότερες  από  µία  (1)  εταιρείες  ή  ενώσεις  προμηθευτών,  ούτε  να
συμμετέχει  χωριστά για τον εαυτό του και  να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία,
συνεταιρισμό  ή  και  ένωση  προμηθευτών.  Στην  περίπτωση  αυτή  αποκλείονται  όλες  οι
προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την
οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

- Όσα περιγράφονται στην 2.12.6 παράγραφος 3 (παραπάνω)

-Α.1.3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.12.5

Α2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα  κάτωθι:
Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συντεταγμένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με την
ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’
αριθμ.2849/2020 Μελέτης της Αναθέτουσας Αρχής. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το
σύνολο της υπηρεσίας επί ποινή αποκλεισμού. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις
Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η  τεχνική προσφορά θα  πρέπει  να περιλαμβάνει  όλα τα έγγραφα και  δικαιολογητικά  που
τεκμηριώνουν επί ποινή αποκλεισμού: 
α) Αναλυτική Τεχνική Προσφορά για το σύνολο του έργου που θα περιλαμβάνει:
1. Αντίληψη του Προσφέροντος για το Έργο
2. Περιγραφή Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου
3. Διοίκηση και Ομάδα έργου
4. Περιγραφή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής υλοποίησης (φυσικής και λογικής).
5. Περιγραφή  της  Ανάπτυξης,  ολοκλήρωσης  και  Υποστήριξης  του  Συστήματος
Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών καθώς και του τρόπου (μεθοδολογία) Μετάφρασης,
Επεξεργασίας και Ψηφιοποίησης του επιμέρους Πολιτιστικού Υλικού
6. Περιγραφή της Εκπαίδευσης διαχειριστών – χρηστών
7. Περιγραφή της Πιλοτικής Λειτουργίας
8. Δράσεις Δημοσιότητας Προβολής

β) Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου και Παραδοτέων
γ) Πίνακα ομάδας έργου ανά ειδικότητα και ρόλο (συμπεριλαμβανομένης της σχέσης εργασίας
με τον υποψήφιο Ανάδοχο
Τέλος, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του
την υποδομή που θα αξιοποιήσει για να στεγάσει και να λειτουργήσει την  web εφαρμογή.  Σε
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου
να τoπoθετηθoύv στο κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά συσκευάζεται  χωριστά και  ακoλoυθoύv το
κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
Στα  περιεχόμενα  του  φακέλου  της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση να
εμφανίζονται  οικονομικά  στοιχεία.  Επίσης,  απορρίπτονται  προσφορές  με  ασαφή  ή  ελλιπή
τεχνική προσφορά. Η αξιολόγηση σχετίζεται με τον έλεγχο συμμόρφωσης της προσφοράς στις
προδιαγραφές της μελέτης και τις απαιτήσεις της προμήθειας.
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Κριτήριο  κατακύρωσης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  86  του  Ν.4412/2016  θα  είναι  η  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί βάσει βέλτιστης σχέσης
τιμής-ποιότητας  στο  σύνολο  των  προς  προμήθεια  ειδών,  η  οποία  θα  προκύψει  από  τη
βαθμολόγηση των τεχνικών και  οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων,  με τη χρήση
διαφόρων κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας αυτών, με σταθμισμένη βαθμολογία, 

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο  σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  Οικονομική  Προσφορά θα  περιέχει,  επί  ποινή
αποκλεισμού τα  οριζόμενα σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  διακήρυξη
υπόδειγμα  του  Παραρτήματος  Β’.  Η  προσφορά  πρέπει  να  αναφέρει  διάρκεια  ισχύος
τουλάχιστον  δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  αυτόν  που  ορίζεται  στην  παρούσα
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Η οικονομική προσφορά πρέπει  να περιλαμβάνει  -  επί  ποινή
απόρριψης - όλα όσα αναφέρονται στη μελέτη και στους όρους της διακήρυξης και ειδικότερα:

-το  σύνολο  των  εργασιών  –  προμηθειών,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού. 
-την αντίστοιχη τιμή μονάδας.
-το συνολικό κόστος. 
Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος, τα λειτουργικά έξοδα και το μικτό
επιχειρηματικό κέρδος, τον Φ.Π.Α., καθώς και όλα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή
της υπ’ αρ. 2849/2020 μελέτης.

Στην  οικονομική  προσφορά  πρέπει  να  φαίνονται  αναλυτικά  οι  τιμές,  καθώς  και  το  τελικό
άθροισμα.  Προσφορές  με  συνολική  τιμή  υπερβαίνουσα  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό
απορρίπτονται.  Η  τιμή  μονάδας  της  προσφοράς  θα  είναι  σταθερή  και  αμετάβλητη  και  για
κανένα λόγο και σε καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση που ισχύει  εκτός  από τον αναλογούντα ΦΠΑ, που θα βαρύνει  την Αναθέτουσα
αρχή.  Περιλαμβάνεται  επίσης,  η  μεταφορά  και  εγκατάσταση  με  μέσα  και  προσωπικό  του
αναδόχου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ή που θα
υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας αρχής. Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και
πρέπει  να  είναι  σαφείς  και  ορισμένες.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  τιμής,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για όλα τα τεμάχια
κάποιου από τα είδη της διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν  υποβληθεί  προσφορά  με  ασυνήθιστα  χαμηλή  τιμή,  ο  εν  λόγω ανάδοχος  πριν  από  την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα κληθεί από την Αναθέτουσα αρχή όπως
μέσα  σε  μία  προθεσμία  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  να  δώσει  γραπτώς  διευκρινίσεις  και
ειδικότερα  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  περί  προστασίας  της  εργασίας,  των  συνθηκών
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και τη διασφάλιση των νομίμων ασφαλιστικών και
οικονομικών  απολαβών  των  εργαζομένων  του.  Εάν  οι  διευκρινίσεις  αυτές  δεν  είναι
ικανοποιητικές, η προσφορά θα απορριφθεί.  

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονομικούς φoρείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει
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να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της
κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής.  Η  παράλειψη  προσκόμισης  έστω  και  ενός  από  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου
από το διαγωνισμό.

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά.
-  Η  προσφορά  πρέπει  να  καλύπτει  υποχρεωτικά  όλα  τα  είδη.  Εναλλακτικές  προσφορές  ή
αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 
- Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και για κανένα λόγο και σε
καμία περίπτωση δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη και τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται. 
- Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στη μελέτη και στους
όρους της διακήρυξης. 

-  Προσφορές  που  δεν  θα  περιλαμβάνουν  τεχνική  περιγραφή,  προδιαγραφές  και  ενδεικτικό
προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.
-  Στην οικονομική προσφορά πρέπει  να φαίνονται  αναλυτικά  οι  τιμές,  καθώς και  το τελικό
άθροισμα.

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων
της διακήρυξης  και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και συμφωνούν. Προσφορές που είναι
αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μη
προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.
Όλα τα δικαιολογητικά  θα είναι   γραμμένα στην Ελληνική  γλώσσα .  Ξενόγλωσσα έγγραφα
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά εκτός από τα επισυναπτόμενα
τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  εγγράφων  σε  διαγωνισμούς  δημοσίων  συμβάσεων  και
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:

- Απλά  αντίγραφα  δημοσίων  εγγράφων:  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1
του  ν.  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας
αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ.
2  β’  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (ν.  4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση  (APOSTILE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

- Απλά  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων:  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,  τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013),  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών
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εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του
άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

ΓΕΝΙΚΕΣ    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
❖Παροχή Διευκρινήσεων από Υποψηφίους
1] Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, κατά τα αναγραφόμενα αναλυτικά στο
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει
εγγράφως διευκρινίσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, εγγράφων,
δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της προσφοράς τους, οι οποίοι οφείλουν ν' απαντήσουν
εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου,
πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να
αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της
ως άνω  ταχθείσας προθεσμίας.  Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά
σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση
παραληφθέντων δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.
2] Οι διευκρινήσεις ή συμπληρώσεις αφορούν μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων
της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες
συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με  τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα,
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της
σύμβασης.
3] Οι διευκρινήσεις και συμπληρώσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα,
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
4]  Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων
αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των
διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

5] Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα  άλλη, εκτός της ελληνικής,   θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.

❖ Ελλείψεις  Δικαιολογητικών

1] Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας
διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων
συμπλήρωσή της.
2] Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων,  εκτός εκείνων
που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
3] Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις
συμπληρώσεις και αποσαφηνίσεις στην Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου,
του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή.
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❖ Διευκρινήσεις

1] Τα στοιχεία και δικαιολογητικά των (υπο)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται
υποχρεωτικά από τον προσφέροντα με ποινή αποκλεισμού
2] Τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον διαγωνιζόμενο
υπογράφονται από τον ίδιο και  φέρουν την υπογραφή του. Ειδικότερα, οι απαιτούμενες
δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο 

3] Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  των  φακέλων  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»   και
«Τεχνική Προσφορά»      προσκομίζονται - με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση -
από τον προσφέροντα.
4] Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, τουναντίον απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και με τον τρόπο που υποδεικνύεται
από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
5] Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους
διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία
αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των
προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη
περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί
διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου και ρητά δεν
αφορά την οικονομική προσφορά του. Επιπλέον δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως
εμπιστευτικά έγγραφα ή κεφάλαια της τεχνικής προσφοράς που δεν συνοδεύονται από
δηλώσεις κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων.

2.13 Ισχύς Προσφορών   

1] Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για  δώδεκα
(12) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορές
που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 12 μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2] Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι
διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Η ισχύς της προσφοράς
μπορεί να  παραταθεί το πολύ για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από την
παρούσα Διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά 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. Στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος, δέχθηκαν
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πριν τη λήξη της ισχύος τους την παράταση της ισχύος της προσφοράς τους, οι προσφορές
ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό διάστημα.
3] Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.
4] Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της
μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος
ανάδοχος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
5] Ο Ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η  σύμβαση αποδέχεται με την
υπογραφή της σύμβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο
διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.

2.14 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές στον διαγωνισμό - με ποινή αποκλεισμού,
σε αντίθετη περίπτωση - οι οποίες απορρίπτονται ως απαράδεκτες σε περίπτωση που
τυχόν υποβληθούν. _Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης
προσφορές, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

2.15 Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές  

1] Σε περίπτωση που τυχόν προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις
υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την
παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτήσει 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 της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στο άρθρο 88 του
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή δύναται να ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις
οποίες ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
2] Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον
προσφέροντα, δικαιούμενη να απορρίψει την προσφορά εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν
εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που
προτείνεται.
3] Ειδικότερα, εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα
χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να
απορριφθεί αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα
και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία
ορίζει η Αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την
έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων έχει τα δικαιώματα που
του απονέμονται από το άρθρο 89 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή
απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.

2.16 Μη  κανονικές  και  απαράδεκτες  προσφορές  

1] Μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα οι προσφορές: α) που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης, β) που παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
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γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) που κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

2] Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα οι προσφορές:
α) που υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

2.17 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 91
του ν. 4412/2016, προσφορά: α) που αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104
του ως άνω νόμου ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, β) που
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 τη συμπλήρωση της, γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις
απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ως άνω νόμου δ) που είναι
εναλλακτική προσφορά, ε) που υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες προσφορές. στ) που τελεί υπό αίρεση.

2.18. Διαδικασία   διεξαγωγής   διαγωνισμού   -   Αποσφράγιση   και   αξιολόγηση
προσφορών
2.18.1 Αποσφράγιση των Προσφορών

Μετά το  πέρας της  καταληκτικής  ώρας συλλογής προσφορών,  η  οποία κηρύσσεται  από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών παραλαμβάνει όλους τους φακέλους  προσφορών
που  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  και  μετά  την  κήρυξη  της  λήξης  δεν  γίνεται  δεκτή  άλλη
προσφορά. 
Η Επιτροπή παραλαμβάνει από την υπηρεσία του πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας αρχής τους
φακέλους  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  εμπρόθεσμα,  ενώ  απορρίπτει  χωρίς  να
αποσφραγίσει  τις  εκπρόθεσμες  προσφορές  (μετά  τη  λήξη  υποβολής  των  προσφορών),
προκειμένου να επιστραφούν.            
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ξεκινά την
αποσφράγιση  των  προσφορών.  Η  αποσφράγιση  των  φακέλων  των  προσφορών  διενεργείται
δημόσια, παρουσία των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και  των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.

Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής:
Α. Αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προφορών:
Στο πρώτο στάδιο της ανοιχτής διαδικασίας, μετά την υπογραφή από τα μέλη της Επιτροπής και
την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου προσφοράς, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος (1) με την
ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  και ο  υποφάκελος  (2)  με  την  ένδειξη  «Τεχνική
Προσφορά»,  αφού πρώτα υπογραφούν από τα  μέλη της  Επιτροπής.  Μονογράφονται  δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό,
καθώς και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί τους συμμετέχοντες, καθώς
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και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σχετικά με
την πληρότητα/ορθότητα τους σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα Μέλη της Επιτροπής. 
- Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή  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 οριστεί στη σχετική πρόσκληση του Προέδρου
της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών  και  Αξιολόγησης  Προσφορών  (το  παραπάνω  δεν
ισχύει  αν  η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  τεχνικών
προσφορών και  των οικονομικών  γίνουν   σε  μία δημόσια  συνεδρίαση,  κατά την κρίση της
Επιτροπής).
Β. Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών:
Στη συνέχεια η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει σε
αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς  των  διαγωνιζόμενων,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
παρούσας  διακήρυξης  και  συντάσσει  σχετικό  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 της διακήρυξης. 

Γ. Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών:
Στο αυτό  στάδιο  της  διαδικασίας  αποσφραγίζονται  κατά την ημερομηνία  και  ώρα που έχει
οριστεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής σε σχετική πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους,
μόνο  οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  υποφάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  των
διαγωνιζόμενων που πέρασαν επιτυχώς από τη φάση αξιολόγησης και ελέγχου των τεχνικών
προσφορών.  Ελέγχονται  και  αξιολογούνται  συγκριτικά  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
παρούσα διακήρυξη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του άρ. 2 οι οικονομικές προσφορές και
ακολουθεί  η  ανακοίνωση  των  τιμών  από  την  Επιτροπή  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  των
οποίων αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές.
- Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων,  δεν  αποσφραγίζονται  οι  υποφάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
- Η αποσφράγιση του υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών
και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν και σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την
κρίση της επιτροπής με τη σύνταξη ενός πρακτικού.
- Οι αποσφραγίσεις των κυρίως φακέλων, καθώς και των υποφακέλων των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνονται σε δημόσιες συνεδριάσεις, ενώ
η Επιτροπή προβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις για λεπτομερή έλεγχο και αξιολόγηση ως προς
την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων, τόσο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, όσο και της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και διαπιστώνει τη συμφωνία ή
ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων και η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών επικυρώνονται με
μία απόφαση  που λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 

2.18.2 Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης έκαστης τεχνικής προσφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης και
Ανάθεσης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
1] Αφού ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της τυχόν
προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς
λόγους απόρριψης, θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων, σύμφωνα με τα
κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο.

34





ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΑΣ»

Ι. Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και Βαθμολόγησης

Για την τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και δεν έχουν
απορριφθεί για οιονδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, θα εφαρμοστεί ο
παρακάτω πίνακας με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας ο οποίος διαμορφώνεται ως
εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙ
Ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ
Α

Κ (100-120
ΒΑΘΜΟΥΣ)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(ΣΒ *
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Κ1

Ορθότητα αντίληψης 
προσφέροντος για το 
αντικείμενο και τις 
απαιτήσεις του έργου

15

Κ2

Οργάνωση, διοίκηση, 
πληρότητα ομάδας έργου
αναδόχου

25

Κ3
Υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης μετά την 
ολοκλήρωση του έργου

10

Κ4

Ανάλυση – εξειδίκευση 
της καταλληλότητας και 
αποτελεσματικότητας της 
προτεινόμενης 
μεθοδολογίας υλοποίησης
και των απαραίτητων 
εργαλείων υποστήριξης 
της

25

Κ5

Ανάλυση του αντικειμένου
της σύμβασης σε ενότητες 
εργασιών και σύνδεση 
τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα 
και το χρονοδιάγραμμα 
που περιγράφονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές

25

Άθροισμα Βαθμολογίας 
κριτηρίων

100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών (με βάση το άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 
4412/2016)

Η καλύτερη τιμή μεταξύ των διαγωνιζομένων που μετέχουν σε αυτό το στάδιο, σε κάθε
κριτήριο στον ανωτέρω πίνακα, λαμβάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η χειρότερη επίδοση
μεταξύ των διαγωνιζομένων για το ίδιο κριτήριο, λαμβάνει την μικρότερη βαθμολογία, υπό
τον όρο ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης για το κριτήριο (στοιχείο) αυτό. Οι
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ενδιάμεσες τιμές ή επιδόσεις ή προτάσεις βαθμολογούνται αναλογικά. Προσφορά της οποίας
έστω και ένα κριτήριο βαθμολογείται με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που
δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  Κάθε
κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται  αυτόνομα  με  βάση τα στοιχεία  της  προσφοράς  και  η
βαθμολόγηση  πρέπει  να  είναι  πλήρως  και  ειδικά  αιτιολογημένη  και  να  περιλαμβάνει
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
Η βαθμολογία  Κi κάθε  κριτηρίου προκύπτει  μετά  από ψηφοφορία  επί  των επικρατέστερων
προτάσεων (π.χ. βαθμολόγησης). Η γνώμη (π.χ επί της βαθμολόγησης) του οργάνου είναι η
πρόταση  που  συγκεντρώνει  την  πλειοψηφία  των  παρόντων.  Δεν  επιτρέπεται  η  γνώμη  των
οργάνων  αυτών  να  προκύπτει  από  το  μέσο  όρο  των  προτάσεων.  (άρθρο  221παρ.2  του
Ν.4412/2016). Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων  βαθμολογιών  όλων  των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

Uj = σ1* Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν * Κν                                                  
Όπου: σ είναι ο συντελεστής βαρύτητας και Κ είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου και j= 1, 2
…, ο αριθμός των προσφερόντων

Δ  Ι      Α  ΔΙ  Κ      Α  Σ      Ι      Α         Α  Ξ      Ι  Ο      Λ  ΟΓΗ  Σ      ΗΣ     ΟΙΚΟΝ  Ο      Μ      ΙΚΩΝ     Π  Ρ  ΟΣΦ  Ο      Ρ  ΩΝ  
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή υπολογίζει, τον Τελικό Βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑi) των
αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με
φθίνουσα σειρά του λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων,
αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας προς τα πάνω, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
ΤΒΑ=100 * [(ΣΤΠ*Σ1) + (ΣΟΠ*Σ2)]

όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,

ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς 
ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 
Σ1: 85%
Σ2: 15%

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά
φ  θ      ί  ν      ουσα     σειρά   της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και
προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω
διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του
σχετικού συγκριτικού πίνακα.

2.18.3 Κατακύρωση Ανάθεσης
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Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον
προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  να
υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση της  σχετικής  έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα δικαιολογητικά τις παραγράφου 2.20, τα οποία
ελέγχονται και αποσφραγίζονται  από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης
Προσφορών σε μέρα που θα οριστεί από αυτή ώστε να  ενημερωθούν όσοι υπέβαλαν παραδεκτές
προσφορές για να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Αν ο συμμετέχων με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία προκειμένου να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς, κατ' ανώτατο όριο για
δεκαπέντε επιπλέον ημέρες.

Αν α] κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή β] ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω
δικαιολογητικών, τότε ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η πρόσκληση για δικαιολογητικά κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ως άνω νόμου,
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία
ματαιώνεται.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή
σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
οικείων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης για τις
οψιγενείς μεταβολές, δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του
προσωρινού Αναδόχου, αν όχι, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

2.19. Εντάσεις – Προσφυγές

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι
πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα.
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Για την άσκηση ένστασης κατά των όρων της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  στο  πρωτόκολλο  της  Αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της 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  (χωρίς  Φ.Π.Α).  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή, 

2.20. Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση καλείται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, να υποβάλλει.
Α. Πιστοποιητικά   αρμόδιας  αρχής  (όλων  των  οργανισμών  ασφάλισης  που  δηλώνει  στην
υπεύθυνη  δήλωση  της  επόμενης  παραγράφου)  από  τα  οποία  προκύπτει  ότι   ο  προσωρινός
ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και
επικουρικής ) . 
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται  να προκύπτει  σαφώς η διάρκεια ισχύος
τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους
τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  εισφορές  για  το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση. Η
υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από
τον νόμιμο εκπρόσωπο)  και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. 
Γ. Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσωρινός ανάδοχος είναι
ενήμερος  ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων.
Το  παραπάνω πιστοποιητικό  χρειάζεται  να  είναι  σε  ισχύ  τουλάχιστον  ως   την  ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Δ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να  έχει εκδοθεί  το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού,
δ) σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά
πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.
Εάν από το υποβληθέν  ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος  για το οποίο
καταδικάστηκε θα πρέπει να επισυνάπτονται και οι αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνεται ότι:
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i.   Δεν  έχει  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  που  θέτει  εν  αμφιβόλω  την
ακεραιότητά του. 
ii. Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης,
ότι  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή αν έχει αποκλειστεί σύμφωνα
με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.
iii. Δεν συντρέχει η σύγκρουση συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή σύμπραξης, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση ή τη σύμπραξη.

ΣΤ.  Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψηφίου  νομικού
προσώπου.  

ΓΕΝΙΚΑ:
1.Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, 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.
Στις  ανωτέρω περιπτώσεις  μαζί  με  την  ένορκη δήλωση ή  υπεύθυνη  δήλωση προσκομίζεται
έγγραφο δικαστικής  ή διοικητικής αρχής στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου
από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν
τη  μορφή  και  τον  τύπο  που  προβλέπεται  από  τη  νομοθεσία  από  την  οποία διέπονται. 
2.Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3.  Αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά στο σύνολο
της προμήθειας , χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
4.  Αν  ο  προσωρινός  ανάδοχος  δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος
και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  απόψη  προσφορά  στο  σύνολο  της  προμήθειας,  χωρίς  να
λαμβάνεται  υπόψη η προσφορά του προσφέροντος  που απορρίφθηκε.  Αν κανένας  από τους
προσφέροντες  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
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5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016
ή  η  πλήρωση  μιας  ή  περισσότερων  από  τις  απαιτήσεις  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική απόψη προσφορά στο σύνολο
της προμήθειας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής,
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016  η διαδικασία ματαιώνεται.
6.  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη
πρακτικού  από  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  και  τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του
προσωρινού  αναδόχου  ως  εκπτώτου  είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  κατά  τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης.  
7.Κατά  τα  λοιπά  (όσον  αφορά  το  τύπο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης)  ισχύει  ο  ν.
4250/2014  αναφορικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή
επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και διευκρινίζονται δε σχετικά
τα εξής:

- Απλά  αντίγραφα  δημοσίων  εγγράφων:  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1
του  ν.  4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

- Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας
αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ.
2  β’  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (ν.  4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση  (APOSTILE),  οι  οποίες  απορρέουν  από  διεθνείς  συμβάσεις  της  χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

- Απλά  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων:  Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,  τα οποία έχουν επικυρωθεί  από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 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
άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.

- Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:  Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.

2.21. Απόφαση Κατακύρωσης 

Ο  αποκαλούμενος  στο  εξής  ανάδοχος,  μετά  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  της  απόφασης
κατακύρωσης  υποχρεούται  να  προσέλθει  στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας  αρχής  σε  χρονικό
διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών, για να υπογράψει τη σύμβαση, σύμφωνα με
το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,
μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  -  ανακοίνωση  αποτελέσματος,
κηρύσσεται  έκπτωτος,  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  από  το  νόμο  κυρώσεις  και  η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

40





ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΑΣ»

από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης  σχέσης  τιμής-ποιότητας  στο  σύνολο  της
προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσης.
Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Αν  κανένας  από  τους
προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή του συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται,  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ΄  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  106  του
Ν.4412/2016. 

Η διάρκεια του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του
έως την ημερομηνία  που έχει  δεσμευτεί  από την τεχνική  του προσφορά ο ανάδοχος ότι  θα
παραδώσει το έργο, με δυνατότητα επιμήκυνσης της χρονικής διάρκειας κατόπιν συμφωνίας
των  δύο  μερών  και  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου  χωρίς  να  σημειωθεί
υπέρβαση του συμβατικού ποσού και αντικειμένου.
Σε  περίπτωση  εξάντλησης  του  συμβατικού  ποσού  και  του  συμβατικού  αντικειμένου,  η
σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

2.22. Ματαίωση διαδικασίας 

1] Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη
του αρμόδιου οργάνου, να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:

α) 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
ή β) εάν κανείς από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης κατά
τα ανωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα.
2] Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης
διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που   σχετίζονται με τη  διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει
πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση
αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) για λόγους
επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

3] Εφόσον συντρέχουν οι προαναφερθέντες λόγοι ματαίωσης, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει
τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης.

4] Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων
της.

2.23. Κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης 

1] Μετά την ανακοίνωση της  κατακύρωσης  καταρτίζεται και υπογράφεται η σύμβαση
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία θα ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες
για την υλοποίηση των δράσεων και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών που
αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης.
2] Στη σύμβαση θα προσαρτηθούν παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες θα
λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την φάση της αξιολόγησης.
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Οι παραπάνω παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό
αντικείμενο του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.
3]    Στη Σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν:
• Οι όροι που αναφέρονται στην Διακήρυξη αυτή και τα Παραρτήματά της.

• Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων, και έγινε αποδεκτό από
την Αναθέτουσα Αρχή.

4] Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως
προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, ή παραδρομών
ή παραλείψεων.

5] Το αντικείμενο της σύμβασης θα παραμείνει αμετάβλητο κατά την διάρκεια εκτέλεσής της.
Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων
τους ή όταν τούτο καθίστατο αναγκαίο λόγω συνδρομής εξαιρετικών λόγων που αφορούν
στην προάσπιση και προστασία της δημόσιας υγείας. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων
της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο
συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική
συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως
προδιαγράφηκε.

6] Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η
ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σύμβασης. Εφόσον η σύμβαση υπογραφεί
πριν από την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας, το χρονοδιάγραμμα παροχής των
συμφωνημένων υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7] Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση
μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
8] Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής
δύναται, τηρουμένων των νομίμων προϋποθέσεων, να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης
στον επόμενο κατά σειρά διαγωνιζόμενο ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό. Σε κάθε
περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου. Επιπλέον, στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή έχει
δικαίωμα αποζημίωσης κατά του έκπτωτου Αναδόχου για κάθε θετική και αποθετική
ζημία τυχόν υποστεί.

9] Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να 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 X του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

2.24. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

1] Ο  Ανάδοχος, στον οποίο κατακυρώθηκε το κάθε τμήμα του διαγωνισμού, είναι
υποχρεωμένος, το αργότερο με την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
αξίας της σύμβασης, που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με το β' εδάφιο της 1ης παραγράφου του άρθρου
72 του ν. 4412/2016.
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2] Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, 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.
3] Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

4] Με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, επιστρέφεται στον
Ανάδοχο η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
πρέπει να έχει ισχύ δύο μήνες πλέον του συμβατικού χρόνου και θα επιστραφεί μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
5] Η Εγγύηση Καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
που κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 (Α'
139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 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. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

6] Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να αναφέρει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται ,
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, 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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

7] Στην περίπτωση ένωσης προσώπων, κάθε μέλος καταθέτει ξεχωριστά εγγυητική επιστολή
ύψους ίσου με το ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή του στην ένωση εταιρειών ή στην
περίπτωση έκδοσης μίας ενιαίας - συνολικής εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να αναφέρονται
όλα τα μέλη με την επωνυμία τους καθώς και το ποσό που τους αναλογεί.

2.23 Παρακολούθηση – Παραλαβή

1] Η παράδοση των Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με την περάτωση των παραδοτέων των
επιμέρους πακέτων εργασιών μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στο οριστικό
χρονοδιάγραμμα παροχής Υπηρεσιών.
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2] Η παραλαβή των Υπηρεσιών θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) της  Αναθέτουσας Αρχής,  η οποία  συντάσσει τα  σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής της κάθε φάσης του έργου, καθώς και της οριστικής παραλαβής των
υπηρεσιών.
3] Ο Ανάδοχος σε κάθε φάση εκτέλεσης του έργου θα συνεργάζεται με τα αρμόδια
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εκπλήρωση
των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης και με τους
κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης, κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα
της Αναθέτουσας Αρχής και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο το αντικείμενο της
σύμβασης.
4]     Ειδικότερα, οι προθεσμίες παράδοσης καθορίζονται από το συμφωνηθέν
χρονοδιάγραμμα μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, ως αυτό αναλυτικά εκτίθεται
στο Μέρος Β. της παρούσης. Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται είναι
ενδεικτικό και μπορεί να διαφοροποιηθεί με τεκμηριωμένη πρόταση των διαγωνιζόμενων στο
φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς χωρίς όμως την αλλαγή του συνολικού χρόνου που
προβλέπεται για την ολοκλήρωση του έργου.
5]     Η διαδικασία παραλαβής των επιμέρους υπηρεσιών
περιλαμβάνει:

• Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής. Πιθανές παρατηρήσεις επί του παραδοτέου, από την Επιτροπή, θα
παραδίδονται στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παράδοσή του. Ο
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός είκοσι (20) εργασίμων
ημερών.
• Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια
αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εκθέτει εγγράφως τις
παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στο
παραδοτέο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Εάν και μετά από τις επαναληπτικές
παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου
έκπτωτου.

2.24. Χρηματοδότηση - Τρόπος πληρωμής

1] Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, τμηματικά με την πρόοδο
παροχής των Υπηρεσιών και άμεσα με την πιστοποίηση των εκτελεσθεισών εργασιών, σε
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηματικών ενταλμάτων, ως ακολούθως:

 ΔΟΣΗ Α': 15%, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης 1 με την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της  Φάσης από την Αναθέτουσα  Αρχή σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στο
Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης

 ΔΟΣΗ Β':  75% με την οριστική  παραλαβή των παραδοτέων της  Φάσης 4 από την
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης

 ΔΟΣΗ Γ':  10% με  την οριστική  παραλαβή του  συνόλου  των παραδοτέων  από την
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β της παρούσας Διακήρυξης,
το χρονοδιάγραμμα του έργου, καθώς και τις πιθανές παρατάσεις του.
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2] Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο
προσδιοριζόμενο από την εκάστοτε ισχύουσα αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

- Τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ως άνω πληρωμές, σύμφωνα με το
Άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, είναι:
- Πρωτόκολλο τμηματικής / οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή

- Τιμολόγιο του αναδόχου

- Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».

- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

3]   Πέρ  α      ν      τ  ω      ν      α  ν  ωτ  έ      ρω     δ  ι  κ      α      ι      ο      λ      ογητ  ι  κ      ώ  ν  ,     ο     Α  ν  ά      δ  ο  χος     θ      α     π      ρέ  π      ει      ν  α     π  ρ  ο      σκομ  ί      σει      απ  ο  δ      ε  ι  κ      τικό  
ε  ξ      όφ  λ      η  σ  η      ς/   καταβολής     γ  ι  α     τα     ακόλουθα     π  οσά:  
- Ποσό ίσο με το 0,06% (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με
το αρ 375 παρ 7 του Ν 4412/2016) της αξίας τιμολογίου προ φόρων και κρατήσεων υπέρ
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. το οποίο υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφορά υπέρ
ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
- Ποσό ίσο με 0,02% (αρ. 36 παρ. 6 εδ. α' και β' Ν. 4412/2016) της αξίας του τιμολογίου
προ φόρων και κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της
Γενικής Διεύθυνσης   Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών  Εναλλακτικά ο Ανάδοχος
μπορεί να προβεί στην καταβολή των ποσών επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ως άνω
ποσοστών, άπαξ πριν την πρώτη πληρωμή του και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά κατά
την πρώτη τιμολόγησή του.

4] Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι φόροι και κρατήσεις.

5] Τα έξοδα δημοσίευσης του Παρόντος Διαγωνισμού βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή
και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο ο οποίος πριν τη πρώτη πληρωμή
του οφείλει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή αντίγραφα των παραστατικών πληρωμής.

2.25. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1] Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Υποέργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την
παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.
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Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο, χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει
την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος και όλα τα εξουσιοδοτημένα από
αυτόν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά
τη διάρκεια και εξαιτίας ή αφορμής της εκτέλεσης του Υποέργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Υποέργου ή του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος, λόγω της φύσης του έργου, όσον αφορά την εχεμύθεια, θα λάβει κάθε
πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε
απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το έργο θα
τηρεί την υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:

• Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε
θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να
περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το έργο.
• Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία
ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ' αιτίας ή
αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια
πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.

Η κατά τα ως άνω υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας θα ισχύει και μετά τη λήξη ή την
με οποιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά.

2] Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα  ή υποχρέωση  απορρέει από αυτή, χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη  συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της
οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον
αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά αποδεχθεί. Εάν ο Ανάδοχος
προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο
σύμφωνα με το Π.Δ. 394/1996, όπως αυτό ισχύει και δεν έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία
2004/18.

2.26 Ανωτέρα βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται αποκλειστικά και μόνο
σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αρκεί να έχουν
έγκαιρα και καλόπιστα γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος το γεγονός ανωτέρας βίας και τα
στοιχεία από τα οποία αυτό αποδεικνύεται. Αν το γεγονός ανωτέρας βίας αφορά τον
Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια να
αναθέσει μέρος ή το σύνολο της σύμβασης σε τρίτον ανάλογα με τις περιστάσεις, πρωτίστως
εάν τούτο απαιτείται από κατεπείγοντες λόγους, εν γένει του δημοσίου συμφέροντος, πάντοτε
υπό τους όρους και προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο
Ανάδοχος δεν δύναται να ζητήσει ως αποζημίωση ούτε το μέρος της αμοιβής που δεν έχει

46





ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΑΣ»

ακόμη καταβληθεί ή εν γένει οποιοδήποτε ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε μη παρασχεθείσες
υπηρεσίες ούτε να εγείρει οιασδήποτε φύσης αξίωση κατά της Αναθέτουσας Αρχής.

2.27 Λύση - Καταγγελία της σύμβασης - Έκπτωση Αναδόχου  

Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως με την παρέλευση του χρόνου της συμβατικώς ορισμένης 
διάρκειάς της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις, διαζευκτικώς:
α) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει τις Υπηρεσίες με τον τρόπο και σύμφωνα με τους όρους που
ορίζονται στη Σύμβαση, στην Διακήρυξη, στο αρ. 133 Ν. 4412/2016 και στην ισχύουσα
νομοθεσία.
β) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που απαιτεί νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4421/2016,
γ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την
προηγούμενη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.
δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του,
στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
ε) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της από
την Αναθέτουσα Αρχή καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ'
ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό
δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία  θεραπείας της παράβασης, οπότε τα
αποτελέσματα  της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την άπρακτη πάροδο της ταχθείσας
προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι
θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής  λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρέωσής του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται
για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποια υπηρεσία,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα
πάσης φύσεως υποστηρικτικά στοιχεία, πληροφορίες, έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη)
και να μεριμνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο με δική του
ευθύνη, επιμέλεια και δαπάνες.
γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε στοιχεία, πληροφορίες, εξοπλισμό, υλικά ή
άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις Υπηρεσίες και ευρίσκονται στην κατοχή του,
μεριμνώντας ώστε οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο με δική του ευθύνη,
επιμέλεια και δαπάνες.
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

ΚΕΑΣ»

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος μέρους των Υπηρεσιών καθώς και κάθε οφειλή έναντι του
Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συμψηφίσει
κάθε αξίωση ή απαίτηση κατά του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς αλλά όχι
περιοριστικώς της αξίωσης αποζημίωσης, με οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο προς τον
Ανάδοχο για το μέρος των εκτελεσθεισών Υπηρεσιών. Ακόμη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να προβεί σε αναλογική μείωση του οφειλόμενου ποσού, αναλόγως της έκτασης του μέρους
των μη εισέτι κατά τον χρόνο καταγγελίας παρασχεθεισών Υπηρεσιών.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με
τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι
εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
που δεν έχει ακόμα πληρώσει. Ο προσδιορισμός και εκτίμηση των όρων της αγοράς
εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για
κάθε ζημία που υπέστη. Ιδίως και όλως ενδεικτικώς η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει
αποζημίωση από τον Ανάδοχο και για κάθε ζημία που υπέστη λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της
Σύμβασης ή λόγω αδυναμίας αξιοποίησης των Υπηρεσιών για τον προοριζόμενο σκοπό. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς αποζημίωση, με
λύση - καταγγελία της Σύμβασης για τα εναπομένοντα στάδια των Υπηρεσιών. Για την
άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή - γνωστοποίηση άσκησης
δικαιώματος προς τον Ανάδοχο.

Ως προς την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου, η οποία αποτελεί δικαίωμα της
Αναθέτουσας Αρχής σωρευτικώς υφιστάμενο και ασκούμενο κατά την απόλυτη διακριτική
ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής μαζί με οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αυτής από την
Διακήρυξη, τη σύμβαση η/και την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
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3 Παράρτημα Α - ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη  
διαδικασία ανάθεσης

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ)
-Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 6144

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΟΥΛΙΔΑ ΚΕΑΣ, ΤΚ 84002

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΜΕΝΕΓΑ

- Τηλέφωνο: 2288022858

- Ηλ. ταχυδρομείο: texniki@kea.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kea.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [72210000-0]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 
[……]

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

http://www.kea.gr/




Μέρος   II  : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

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

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 





β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος   IV  ,   
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

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 άλλουςvi;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

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

[   ]





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 …):

[……]





Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 
Στήριξη: Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

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





Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας 

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

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

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5    ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
131  παρ.  6  και  7,  επιπλέον  των  πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων). 





Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού  
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii

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

2. δωροδοκίαx,xi·

3. απάτηxii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητεςxiii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι 





οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi:

[……]





Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

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

[……][……][……]





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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[] Ναι [] Όχι

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

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





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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

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

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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

[] Ναι [] Όχι

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,

[] Ναι [] Όχι





β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 





Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:

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: 
[……]





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

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; 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): [……][……][……]





Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια

Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
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 xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……]
[…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 
από τη σύμβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα στον τομέα και για 
τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξήςxxxv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) 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:

[…................................…]





4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως 
εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 
αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και
η αντίστοιχη αξία)

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 
κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το 
εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

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





Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός φορέας 
έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του 
είδους που έχει προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση 
των σημαντικότερων εργασιών 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxix, 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 ιδιωτικούςxl:

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

ποσ
ά

ημερομηνί
ες

παραλήπτ
ες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων 
έργων, ο οικονομικός φορέας θα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση 
του έργου:

[……..........................]

[……]

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) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……]





διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 
εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον 
αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα
που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) 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) [……]

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και 
ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών 
του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα
εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

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

[……]

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

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών : [] Ναι [] Όχι





Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται 
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα 
των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

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





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

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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





Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 
το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με
τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχιxlv

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





Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι  –  IV ανωτέρω είναι  ακριβή και ορθά και  ότι  έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος,  δηλώνω επισήμως ότι  είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν :
α)  η  αναθέτουσα  αρχή  ή  ο  αναθέτων  φορέας  έχει  τη  δυνατότητα  να  λάβει  τα  σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω  επισήμως  τη  συγκατάθεσή  μου  στ...  [προσδιορισμός  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  όπως  καθορίζεται  στο  μέρος  Ι,  ενότητα  Α],
προκειμένου  να  αποκτήσει  πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω
υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο  μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος
Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλώσης  για  τους  σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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





4 Παράρτημα Β - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Προς: Δήμο Κέας
Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου: ................
Τόπος, Ημερομηνία: , ../../2020
ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ:  «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΨΗΦΙΑΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΕ  ΜΟΥΣΕΙΑ,  ΜΝΗΜΕΙΑ  ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ TABLETS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑΣ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/
A

Κατηγορία
Δαπάνης

Περιγραφή Δαπάνης
Μονάδα

Μέτρηση
ς

Ποσότητ
α

Τιμή
Μονάδας

άνευ ΦΠΑ

Μερικό
Σύνολο άνευ

ΦΠΑ

1 Εφαρμογή
 Eφαρμογή ακουστικής ξενάγησης σε σημεία

πολιτισμού με χρήση QR tags
Α/Μ 3,00

2 Εφαρμογή

Ψηφιακή Πλατφόρμα Πολιτισμού για την
προβολή και ανάδειξη των μνημείων και των

μουσείων που βρίσκονται στο Δήμο μέσω
κινητών τηλεφώνων και tablet 

Α/Μ 3,00

3 Εφαρμογή

Ηλεκτρονικός πολιτιστικός Οδηγός σε  3
γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά) με

την μορφή Mobile application για iOS &
android

Α/Μ 3,00

4 Εφαρμογή
Ψηφιακό ημερολόγιο εκδηλώσεων μέσω

εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets
Α/Μ 2,00

5 Εφαρμογή
Κεντρικό ψηφιακό Αποθετήριο εγγράφων και

αρχείων πολυμέσων με χρήση cloud
τεχνολογίας

Α/Μ 2,50

6 Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συλλογής Πολυμεσικού
Περιεχομένου και Τεκμηρίωσης για δώδεκα

(12) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
(ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά - 4.000

χαρακτήρες/ γλώσσα)

Α/Μ 4,00

7 Υπηρεσίες
Ψηφιακές φωτογραφίες υψηλή ανάλυσης για

δώδεκα (12) σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

ΤΜΧ 185,00

8 Υπηρεσίες
Δημιουργία πανοραμικών φωτογραφιών σε

εξωτερικό και εσωτερικό χώρο για τα σημεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΤΜΧ 38,00

9 Υπηρεσίες
Υπηρεσίες πτήσεων με drone για την
εξωτερικής αποτύπωση των σημείων

πολιτιστικού ενδιαφέροντος
ΤΜΧ 1,00

10 Υπηρεσίες
Δημιουργία Βίντεο διάρκειας 60’’ για δώδεκα

(12) σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος
ΤΜΧ 12,00

11 Υπηρεσίες
Δημιουργία ηχητικών αρχείων (speakage) σε

ελληνικά/ αγγλικά/ γερμανικά για τέσσερα (4)
σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΤΜΧ 4,00

12 Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Μετάφρασης από ελληνικά σε
αγγλικά και γερμανικά για όλα τα σημεία

ενδιαφέροντος (4.000 χαρακτήρες- 1 σελίδα
Α4/ σημείο)

ΣΕΛΙΔΕΣ 36,00





13 Υπηρεσίες
Εκπαίδευση Χρηστών στα εργαλεία

διαχείρισης του πολιτιστικού περιεχομένου
Α/Μ 0,25

14 Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής

Λειτουργίας
Α/Μ 0,25

15 Υπηρεσίες
Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης και

προβολής του έργου
Κατ΄

αποκοπή
1,00

16
Υπηρεσίες
& Έντυπα

Δημιουργία και Εκτύπωση εντύπων για την
προβολή του έργου σε 3 γλώσσες (έντυπο Β5)

ΤΜΧ 2000

17 Υπηρεσίες

Εκτύπωση χαρακτηριστικών σήμανσης (QR
tags) σε όλα τα σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, αλλά και σε σημεία

κατεύθυνσης προς τα σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

ΤΜΧ 100

18 Υπηρεσίες
Υπηρεσίες προβολής των εφαρμογών και της
προτεινόμενης πράξης στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης
Α/Μ 1

 ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

Σύνολο (αριθμητικώς) χωρίς ΦΠΑ:
Σύνολο (ολογράφως) χωρίς ΦΠΑ :
 Σύνολο (αριθμητικώς) με ΦΠΑ:
Σύνολο (ολογράφως) με ΦΠΑ :

Ο Προσφέρων Σφραγίδα – Υπογραφή





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

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

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 50 εργαζομένους  και  της  οποίας ο  ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες  επιχειρήσεις:  επιχειρήσεις  που  δεν  είναι  ούτε  πολύ  μικρές  ούτε  μικρές  και  οι  οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

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

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

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

vii  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.”

viii 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. 

ix 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).

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

xi 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).

xii 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.

xiii 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.

xiv 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”.

xv 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.".

xvi 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 )

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx 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) 

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

xxiiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii 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 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5.





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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48.

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

xxxii 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.

xxxiii 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.

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

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

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

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

xli 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.

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

xliiiΕπισημαίνεται 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. 

xlivΔιευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να





συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

5. Πρότυπο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................
Ημερομηνία έκδοσης.........................
Προς: Την Αναθέτουσα Αρχή Πλήρης Διεύθυνση

Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ..................για ευρώ..............................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ {  Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας:   της Εταιρίας  οδός  αριθμός ... ΤΚ ,}

{  ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας:   των Εταιριών
α)......οδός..................................αριθμός.....................ΤΚ.................
β)......οδός..................................αριθμός.....................ΤΚ.................
γ)......οδός..................................αριθμός.....................ΤΚ.................
μελών της  Ένωσης  ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μια  από αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ
,  για  τη  συμμετοχή  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  (συμπληρώνετε  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)  συνολικής  αξίας  (συμπληρώνετε  τον
προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) , σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή
σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις

{  Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας  :   της εν λόγω Εταιρίας.}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των
Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε
ολικά  ή μερικά χωρίς  καμία  από μέρους  μας  αντίρρηση ή ένσταση και  χωρίς  να ερευνηθεί  το βάσιμο ή μη της
απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την..................(Σημείωση  προς  την  Τράπεζα  :  ο  χρόνος  ισχύος  πρέπει  να  είναι
μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι
το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.

Βεβαιούμε  ότι  όλες  οι  ισχύουσες  Εγγυητικές  Επιστολές  της  Τράπεζάς  μας,  οι  οποίες  έχουν  χορηγηθεί  στο
Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο
έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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