
 

  

ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.:  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.1), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.2), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Π 6.1.2) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-

TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ (Π 6.1.3) 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προϋπολογισμός: 45.800,00 € πλέον Φ.Π.Α.  

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής 

 

CPV: 22000000-0 «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα» 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 





 

 

 

Τόπος Διαγωνισμού 
Χρόνος Διενέργειας 

Διαγωνισμού 
Κριτήριο 

Κατακύρωσης 
Προϋπολογισμός 

Δαπάνης 

Γραφεία ΑΚΟΜΜ 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 

Ανώγεια του Δήμου 
Ανωγείων ΠΕ Ρεθύμνου της 

Περιφέρειας Κρήτης, ΤΚ 
74051 

Ημερομηνία 19/7/2018 Πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική 

άποψη προσφορά, με 
βάση τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας - 

τιμής 

45.800,00 €, 
(χωρίς ΦΠΑ 24%) Ημέρα Πέμπτη 

Ώρα 11:00  

 

 

 

 

ΑΝΩΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018





1 

 

 

 

 
 
 

ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
740 51 ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Τηλ.: 2834031402, 2834031793 
Φαξ : 2834031058 
info@akomm.gr  
 
Ανώγεια  27/06/2018 
Αριθμ. Πρωτ:   451 
Αριθμός Διακήρυξης  02/2018  
 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  
 

Για την επιλογή αναδόχου του έργου  
«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  

«ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» 
(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), 

 στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» 
 

 

Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 252, 253, 265, 268 του Ν. 3463/2006 βάσει των οποίων έχει συσταθεί και 

λειτουργεί  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

5. Την Απόφαση της 3ης Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ.ΠΑ.) του Προγράμματος Συνεργασίας V-A 

Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, για την έγκριση υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και ακρωνύμιο «GEO-IN» και την 

Απόφαση της 4ης ΕΠ.ΠΑ. με την οποία οριστικοποιήθηκε ο προϋπολογισμός της. 

6. Την με αριθμό 437/21-9-2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α, περί αποδοχής υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και ακρωνύμιο «GEO-IN»,  στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 

7. Την από 20/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με 

τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και 

ακρωνύμιο «GEO-IN»,  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020 

8. Το με αριθμό  374/31-5-2018 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ003185095/31-5-2018)  

mailto:info@akomm.gr
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9. Την με αριθμό 1/10/25-6-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α, (ΑΔΑΜ: 18REQ003329406/27-6-2018), περί έγκρισης διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού και των όρων αυτού, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή 

υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – 

GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS»(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), συνολικού προϋπολογισμού 

45.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-

A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο έχει αναλάβει το ΑΚΟΜΜ  - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε 

Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος) και συγκεκριμένα Α) Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του 

διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1), Β) Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού 

για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 2.1.2), Γ) Παραγωγή υλικού προβολής (Παραδοτέο 6.1.2) & Δ) 

Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3) 

10. Την με αριθμό απόφαση 2/10//25-6-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α με την οποία συγκροτούνται οι επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων καθώς και 

η επιτροπή παρακολούθησης του έργου 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με σκοπό την Επιλογή 

Αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» (ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN), συνολικού 

προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (45.800,00 €), χωρίς ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο έχει 

αναλάβει το ΑΚΟΜΜ  - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος) και συγκεκριμένα : 

Α) Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1),  

Β) Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 

2.1.2),  

Γ) Παραγωγή υλικού προβολής (Παραδοτέο 6.1.2)  

Δ) Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3) 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες από την υπογραφή της.  

 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους 
πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας 
Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή 
περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που 
δεν επηρεάζουν την έκταση  της προμήθειας ή την ποιότητα εκτέλεσής της δεν περιορίζουν, σε κανένα 
σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων. 
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Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 
περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής ανά τμήμα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο του έργου / 
υπηρεσίας.  

Κάθε προσφορά πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους 
αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει 
να γίνεται αναφορά του έργου για το οποίο υποβάλλεται.  

Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για 
διευκόλυνση της Επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς.  

Αντίθετα, τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι οικονομικές προσφορές γίνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 , στα γραφεία 

της  αναθέτουσας εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, στα Ανώγεια του Δήμου 

Ανωγείων, Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, ΤΚ 74051, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει 

συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους, με απόδειξη, την προσφορά μαζί με τα δικαιολογητικά που ζητούνται έως και την 
προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλ. στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 
στην παρακάτω διεύθυνση: 

 

ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. 
Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης,  ΤΚ 74051 

 

Η προσφορά μπορεί, με ευθύνη του υποψηφίου, να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή 

courier που θα απευθύνεται στο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στην ίδια με την παραπάνω διεύθυνση 

και με  τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν με αυτό τον τρόπο, θα πρέπει 

να περιέλθουν στην εταιρεία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν 

έγκαιρα αλλά έφθασαν στην αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας μετά την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, όλων 

των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί σχετικές 

ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

 

Το σώμα της Διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr ) και στην 

ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (http://www.akomm.gr).  

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.akomm.gr/
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Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Γενικοί όροι συνοπτικού διαγωνισμού  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:    Υπόδειγμα πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:     Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:    Σχέδιο Σύμβασης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:    Υπεύθυνη Δήλωση – Τ.Ε.Υ.Δ. 
 

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από 
την κα Εύη Βρέντζου στα τηλέφωνα +302834031402, +302834031793 και στο email: info@akomm.gr  

 

Ο Προέδρος ΔΣ 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

 

Καλλέργης Εμμανουήλ  

 

 

mailto:info@akomm.gr
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ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.:  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.1), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.2), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Π 6.1.2) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-

TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ (Π 6.1.3) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:   

Γενικοί όροι συνοπτικού διαγωνισμού  

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΆΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS»(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN), συνολικού 
προϋπολογισμού 45.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο έχει αναλάβει το ΑΚΟΜΜ  - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος), συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδες 
οκτακόσια ευρώ (45.800,00 €), χωρίς ΦΠΑ 24%, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο έχει αναλάβει το ΑΚΟΜΜ  - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος).  

 

Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής παραδοτέα: 

Παραδοτέο Α (2.1.1):  Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του διακρατικού έργου,  

Παραδοτέο Β (2.1.2):  Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του 

έργου,  

Παραδοτέο Γ (6.1.2) : Παραγωγή υλικού προβολής  

Παραδοτέο Δ (6.1.3): Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων  

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.  

Οι προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές για το σύνολο της υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές 

δεν γίνονται δεκτές. 

 

Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι οικονομικές προσφορές γίνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β 

 

Ειδικότερα αντικείμενο του έργου είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του Διακρατικού Έργου 

Το Παραδοτέο Α αφορά στο σχεδιασμό και την κατασκευή της ενημερωτικής ιστοσελίδας του Έργου, η 
οποία αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο ευρείας προβολής και ενημέρωσης εύκολα προσβάσιμο από το ευρύ 
κοινό, με βασικό σκοπό τη δημοσιοποίηση του έργου, την ενημέρωση του ευρύ κοινού για τις δράσεις του 
και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.  

Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει απλές σελίδες  χωρίς animation, και θα εισαχθεί στις επίσημες ιστοσελίδες 
των εταίρων του έργου, καθώς και στις υφιστάμενες ιστοσελίδες των Γεωπάρκων. Θα εξασφαλιστεί ο 
σωστός σχεδιασμός και η εύκολη πλοήγηση  στην ιστοσελίδα, ώστε να αποκτήσει και την ανάλογη 
επισκεψιμότητα. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας θα διαδίδεται μέσω διαφόρων έντυπων  φυλλαδίων, κατά 
τη διάρκεια ημερίδων, συνεδρίων κλπ. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται σε τακτική βάση και να 
προστίθενται νέα στοιχεία που να είναι άμεσα αντιληπτά από τους πιθανούς χρήστες. 

Οι θεματικές ενότητες της ιστοσελίδας (προτεινόμενος χάρτης ιστοσελίδας) αφορούν στα ακόλουθα 
πεδία: 

1. Περιγραφή, στόχοι και αποτελέσματα της Πράξης 

2. Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος  
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3. Εταιρικό Σχήμα 

4. Παραδοτέα 

5. Νέα – Εκδηλώσεις (α. Ανακοινώσεις – Προκηρύξεις, β. Εκδηλώσεις – Συναντήσεις, γ. Επικαιρότητα)  

6. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

7. Επικοινωνία 

8. Συνοπτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα τέσσερα Γεωπάρκα του εταιρικού 
σχήματος  

Επίσης στην ιστοσελίδα θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό 

2. Το λογότυπο του Προγράμματος 

3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά 

4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με την 
εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου»  

5. Σύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του παραδοτέου θα αφορούν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 

• Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοσελίδας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (μετάφραση 
περιεχομένου). 

• Δέσμευση domain name το οποίο θα πρέπει να είναι σύντομο και ευκολομνημόνευτο 

• Web hosting  

• Μελέτη / σχεδιασμός δομής και γραφικών ιστοσελίδας 

• Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας 

• Υποστήριξη για την ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, παροχή επεξηγηματικού 
εγχειριδίου και εκπαίδευση αρμοδίων στελεχών 

• Εξασφάλιση λειτουργίας της ιστοσελίδας για τουλάχιστον 2 έτη μετά τη λήξη της πράξης 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την 
προβολή του Έργου 

Το Παραδοτέο Β αφορά στη δημιουργία της επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου για την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας. Ειδικότερα αφορά στη συλλογή υλικού από τους εταίρους και την αναπαραγωγή 
του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου. 

Συγκεκριμένα αφορά: 

1. Ενημέρωση με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Αφορά στην ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων, των εταίρων και του κοινού μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα (σελίδα στο facebook με 
τις απαραίτητες αναρτήσεις, ανακοινώσεις, ενημερώσεις κ.λπ.). Το κόστος προσδιορίστηκε στα 
500,00 €. 

2. Σχεδιασμό και αναπαραγωγή αφίσας του Προγράμματος, για λογαριασμό του εταιρικού σχήματος ο 
σχεδιασμός και η παραγωγή 1.200 ενημερωτικών σχετικά με το πρόγραμμα αφισών. Το κόστος έχει 
υπολογιστεί ως εξής : 6 εταίροι * 200 αφίσες * 0,50 € = 600,00 € 

3. Έκδοση δίπτυχου εντύπου για την προβολή του προγράμματος: Μετά την έγκριση του 
προγράμματος και λίγο πριν την έναρξη υλοποίησης του έργου θα παραχθεί δίπτυχο έντυπο για την 
προβολή του προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει : 

• Σύντομη περιγραφή  

• Προϋπολογισμό 

• Εταίρους   
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• Στόχους του έργου (γενικούς και ειδικούς) 

• Πακέτα εργασίας  

• Δράσεις ανά εταίρο με σύντομη περιγραφή  

• Αναμενόμενα αποτελέσματα  

Οι δυνητικοί αποδέκτες του συγκεκριμένου επικοινωνιακού τμήματος του έργου είναι οι τοπικές, 
περιφερειακές και δημοτικές αρχές καθώς και το ευρύ κοινό το οποίο μέσω του εντύπου θα 
ενημερωθεί σχετικά με το πρόγραμμα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εντύπου έχουν ως εξής : 

− Δίπτυχο έντυπο διάστασης 22*12 εκ.   

− Χαρτί velvet 135 gr.  

− Ελληνικά  

− Αντίτυπα 6.000 (1.000 για κάθε εταίρο) 

− Ελληνικά  

Το κόστος του εντύπου έχει υπολογιστεί ως εξής : 6.000 αντίτυπα * 0,16 € = 960,00 €  

4. Σχεδιασμό και αναπαραγωγή banner: Προβλέπεται, για λογαριασμό του εταιρικού σχήματος, ο 
σχεδιασμός και η παραγωγή 6 banner τα οποία θα δίνουν πληροφορίες σχετικά με το έργο  και θα 
προβάλλουν  εικόνες και ενδιαφέροντα στοιχεία του γεωπάρκου της κάθε περιοχής. Η διάσταση του 
banner υπολογίστηκε 2 μ ή 1,80 μ * 0,80 εκ. Το κόστος, μετά από έρευνα αγοράς υπολογίζεται στα 
1.200,00 € (6 εταίροι * 1 banner  * 200,00 €). 

5. Σχεδιασμό και αναπαραγωγή αναμνηστικών ειδών: Για την προβολή του έργου προβλέπεται η 
παραγωγή αναμνηστικών ειδών και ειδικότερα οικολογικές τσάντες (πάνινες) με εκτύπωση του 
λογότυπου, φάκελοι συναντήσεων (folder), σημειωματάρια Α4 με εξώφυλλο και στυλό με εκτύπωση 
μεταξοτυπίας. Έχει προβλεφθεί η αγορά 500 τεμαχίων από κάθε είδος.  

Το κόστος έχει υπολογιστεί στο ποσό των 7.740,00  ευρώ και αναλύεται ως εξής :  

− Τσάντες οικολογικές τυπωμένες 3.000 τεμ. * 1,56 € = 4.680,00 € 

− Στυλό με εκτύπωση μεταξοτυπίας 3.000 τεμ. * 0,20 € = 600,00  

− Φάκελοι συναντήσεων πλαστικοποιημένοι (FOLDER) 3.000,00 τεμ. * 0,30 € = 900,00 €    

− Σημειωματάρια Α4 3.000 τεμ. *  0,52 € = 1.560,00 € 

6. Έκδοση φυλλαδίου αποτελεσμάτων: Με την ολοκλήρωση του έργου στόχος είναι να παραχθεί ένα 
εικοσασέλιδο (20 σελίδες) έντυπο το οποίο θα παραθέτει αναλυτικά και ανά εταίρο το υλοποιηθέν 
έργο.  

Το έντυπο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :  

− Σύντομη περιγραφή των πεπραγμένων του έργου  

− Τελικό προϋπολογισμό έργου  

− Εταίρους 

− Στόχους του έργου (γενικούς και ειδικούς) 

− Δράσεις που υλοποιήθηκαν ανά εταίρο 

− Δείκτες αποτελεσμάτων  

− Φωτογραφικό υλικό, γραφήματα κ.λπ. 

Από τις 20 σελίδες του εντύπου οι 15 θα δοθούν στους εταίρους οι οποίοι αναλυτικά ο καθένας και 
ανά πακέτο εργασίας θα παρουσιάσει τις δράσεις και τα παραδοτέα που υλοποιήθηκαν μέσω 
κειμένων, γραφημάτων, φωτογραφικού υλικού κ.λπ.  

Από τις υπόλοιπες 5 σελίδες οι τέσσερις θα αποτελούν τα εσώφυλλα και εξώφυλλα και σε 1 σελίδα θα 
εμφανίζονται τα γενικά στοιχεία του έργου.  

Οι δυνητικοί αποδέκτες του συγκεκριμένου επικοινωνιακού τμήματος του έργου είναι οι τοπικές, 
περιφερειακές και δημοτικές αρχές, οι εταίροι του έργου, ΜΚΟ, οικονομικοί και  κοινωνικοί φορείς και 
το ευρύ κοινό.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εντύπου έχουν ως εξής : 
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− Διάσταση 17 * 24  

− Σελίδες 20 σελίδες  

− Χαρτί velvet 150 gr.  

− Πλαστικοποιημένο εξώφυλλο  

− Αντίτυπα 4.000 (1.000 για κάθε εταίρο) 

− Ελληνικά 

Το κόστος του εντύπου έχει υπολογιστεί ως εξής : 4.000 αντίτυπα * 1,00 € = 4.000,00 € 

 

Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

• Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης 

• 1200 ενημερωτικές αφίσες  

• 6.000 δίπτυχα έντυπα προβολής του προγράμματος  

• 6 banner 

• 3.000 τσάντες οικολογικές τυπωμένες  

• 3.000 στυλό με εκτύπωση μεταξοτυπίας  

• 3.000 φάκελοι συναντήσεων πλαστικοποιημένοι (FOLDER)  

• 3.000 σημειωματάρια  

• 4.000 φυλλάδια αποτελεσμάτων  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: Παραγωγή υλικού προβολής 

Το Παραδοτέο Γ αφορά στο σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού προβολής του Γεωπάρκου Ψηλορείτη και 
συγκεκριμένα:  

1. Φωτογραφικό άλμπουμ με τους γεώτοπους του Ψηλορείτη 

Θα παραχθεί έκδοση που στόχο θα έχει την όσο το δυνατό καλύτερη φωτογραφική αποτύπωση και 
παρουσίαση των Γεώτοπων του Ψηλορείτη στο πλαίσιο του στόχου για ανάδειξη, διατήρηση, προστασία, 
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Για τη δημιουργία του εντύπου θα φωτογραφηθούν, από επαγγελματία φωτογράφο, οι γεώτοποι που θα 
επιλεγούν από τους αρμόδιους του Φυσικού Πάρκου οι οποίοι θα δώσουν και την ανάλογη λεζάντα για 
κάθε γεώτοπο (θέση, μικρή περιγραφή, ονομασία). Η λεζάντα θα είναι πολύ σύντομη και θα περιλαμβάνει 
έως 20 λέξεις. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εντύπου έχουν ως εξής :  

− Διάσταση 33 * 24 εκ.  

− Σελίδες περίπου 100 συν τα εξώφυλλα  

− Σταχωμένο εξώφυλλο 

− Το εσωτερικό από illustration χαρτί 180-200 gr.  

− Αντίτυπα 1.000 

− 100 φωτογραφίες γεώτοπων του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη  

Οι λεζάντες στις φωτογραφίες θα είναι γραμμένες σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά) 

 

2. Έντυπα διαδρομών Φυσικού Πάρκου 

Θα παραχθούν οκτώ τετράπτυχα έντυπα τα οποία θα αποτυπώνουν τις οκτώ διαδρομές που θα 
περιγραφούν αναλυτικά στο παραδοτέο 4.3 και είναι στο πλαίσιο του ειδικού στόχου για επενδύσεις σε 
έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε 
τοποθεσίες φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Τα έντυπα θα περιλαμβάνουν περιγραφή της διαδρομής, σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, χάρτη της 
διαδρομής με το αντίστοιχο υπόμνημα, στοιχεία διαδρομής (μήκος, υψόμετρο, διάρκεια, 
προσβασιμότητα, επικινδυνότητα, χρήσιμα τηλέφωνα της περιοχής κ.λπ.).  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του κάθε εντύπου έχουν ως εξής : 

− Διάσταση 22*12 εκ.  

− Χαρτί velvet 150 gr.  

− Δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά) 

− Αντίτυπα 5.000 

 

3. Βιβλίο - Οδηγό για τα σπήλαια του Φ.Π. Ψηλορείτη 

Το βιβλίο – οδηγός θα περιλαμβάνει αρχικά μια σύντομη περιγραφή του Πάρκου  και στη συνέχεια  θα 
αναπτυχθεί η μέχρι σήμερα γνώση για τα σπήλαια του γεωπάρκου στους κύριους  θεματικούς τομείς 
(σπηλαιολογία- εξερεύνηση, αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, βιολογία, υδρογεωλογία) αναδεικνύοντας 
την πολύπλευρη σημασία τους για την επιστήμη και τον πολιτισμό. Επιπλέον θα αναδειχτεί και η αξία τους 
με την αναλυτικότερη παρουσίαση των 3 τουριστικά αξιοποιημένων σπηλαίων που προσελκύουν δεκάδες 
χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο (Ιδαίο Άντρο, Σφεντόνη Τρύπα και Γεροντόσπηλιος).  

Το βιβλίο θα περιέχει πολλές φωτογραφίες (55-60% του διαθέσιμου χώρου), ένα χάρτη με τις θέσεις των 
σημαντικότερων σπηλαίων και βαράθρων και τη βασική βιβλιογραφία.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές του βιβλίου έχουν ως εξής : 

− Διαστάσεις:  24*17 εκ. 

− Σελίδες: 64 + 4 

− Χαρτί εσώφυλλων: 150 γραμ.  Illustration  

− Χαρτί εξώφυλλου: 300 γραμ. Illustration + Πλαστικοποίηση εξωτερικά 

− Εκτύπωση: Τετραχρωμία 

− Βιβλιοδεσία: Ραφτό, Κολλητό με Ράχη 

− Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά  

− Αριθμός τεμαχίων: 2.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα 

 

Υλικό τεκμηρίωσης του παραδοτέου  

1. Φωτογραφικό άλμπουμ με τους γεώτοπους του Ψηλορείτη, 1000 αντίτυπα 

2. Οκτώ (8) τετράπτυχα έντυπα διαδρομών Φυσικού Πάρκου (5.000 αντίτυπα)  

3. Βιβλίο - Οδηγό για τα σπήλαια του Φ.Π. Ψηλορείτη 2.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα (Ελληνικά Αγγλικά 
και  Γαλλικά)  

 

Ανάλυση προϋπολογισμού παραδοτέου: 

Το συνολικό κόστος του παραδοτέου υπολογίζεται στο ποσό των 24.800,00 € που αναλύεται ως εξής: 

1. Φωτογραφικό άλμπουμ με τους γεώτοπους του Ψηλορείτη, 9.000,00€  

− Φωτογραφίες 100 * 8,00 € = 800,00 € 

− Μετάφραση στις λεζάντες  100 λεζάντες * 3 γλώσσες * 15 λέξεις * 0,08 € η λέξη = 360,00 €  

− Γραφιστικά και εκτύπωση 7.840,00 €  

2. Έντυπα διαδρομών Φυσικού Πάρκου,  5.300,00 € 

− Μετάφραση 1.000,00 €  

− Γραφιστικά και εκτύπωση 4.300,00 €  





8 

3. Βιβλίο - Οδηγό για τα σπήλαια του Φ.Π. Ψηλορείτη, 10.500,00 € (περιλαμβανομένης της μετάφρασης 
της εκτύπωσης και των γραφιστικών) 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ: Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών 
Γεωπάρκων 

Για την κοινή προβολή των τεσσάρων Γεωπάρκων θα δημιουργηθεί σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ συνολικής 
διάρκειας 25 λεπτών καθώς και ένα περιληπτικό 5 λεπτών,  τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για 
την προβολή των γεωπάρκων σε κοινές εκδηλώσεις, σε εκθέσεις, σε συνέδρια, στα κέντρα ενημέρωσης – 
πληροφόρησης, στα ΜΜΕ κ.α Ειδικότερα το περιληπτικό video μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για 
διαφημιστικούς σκοπούς. 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει με το παρόν παραδοτέο την ανάθεση σε ειδικό συνεργείο την κινηματογραφική 
λήψη του απαραίτητου υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του μέρους του 
ντοκιμαντέρ που αφορά το Γεωπάρκο Ψηλορείτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το σενάριο που θα 
δοθούν από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου- Εταίρος 4. Το κόστος 
υπολογίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός αποτυπώνονται στους ακόλουθους πίνακες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: 
Σχεδιασμός και 

κατασκευή Ιστοσελίδας 
του Διακρατικού Έργου 

− Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοσελίδας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα 
(μετάφραση περιεχομένου). 

− Δέσμευση domain name το οποίο θα πρέπει να είναι σύντομο και 
ευκολομνημόνευτο 

− Web hosting  

− Μελέτη / σχεδιασμός δομής και γραφικών ιστοσελίδας 

− Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας 

− Υποστήριξη για την ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, παροχή 
επεξηγηματικού εγχειριδίου και εκπαίδευση αρμοδίων στελεχών 

− Εξασφάλιση λειτουργίας της ιστοσελίδας για τουλάχιστον 2 έτη μετά τη λήξη της 
πράξης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: 
Δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού υλικού για 
την προβολή του Έργου 

− Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης 

− 1200 ενημερωτικές αφίσες (6 εταίροι x 200 τεμ) 

− 6.000 δίπτυχα έντυπα προβολής του προγράμματος (6 εταίροι x 1000 τεμ) 

− 6 banner (6 εταίροι x 1 τεμ) 

− 3.000 τσάντες οικολογικές τυπωμένες  

− 3.000 στυλό με εκτύπωση μεταξοτυπίας  

− 3.000 φάκελοι συναντήσεων πλαστικοποιημένοι (FOLDER)  

− 3.000 σημειωματάρια  

− 4.000 φυλλάδια αποτελεσμάτων 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: 
Παραγωγή υλικού 

προβολής 

− Φωτογραφικό άλμπουμ με τους γεώτοπους του Ψηλορείτη, 1000 αντίτυπα 

− Οκτώ (8) τετράπτυχα έντυπα διαδρομών Φυσικού Πάρκου (5.000 αντίτυπα)  

− Βιβλίο - Οδηγό για τα σπήλαια του Φ.Π. Ψηλορείτη 2.000 αντίτυπα για κάθε γλώσσα 
(Ελληνικά Αγγλικά και  Γαλλικά)  
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ: 
Δημιουργία 

σπονδυλωτού video-
teaser Ελληνικών και 

Κυπριακών Γεωπάρκων 

− Ένα σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας 25 λεπτών  

− Ένα περιληπτικό ντοκιμαντέρ 5 λεπτών,    

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αυστηρά, κατά την τμηματική παράδοση του 
συμβατικού αντικειμένου, όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ* 

1 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: Σχεδιασμός και κατασκευή 
Ιστοσελίδας του Διακρατικού Έργου 

6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

2 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: Δημιουργία έντυπου και 
ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την 
προβολή του Έργου 

6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 20 μήνες για τα 
φυλλάδια αποτελεσμάτων  

3 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: Παραγωγή υλικού 
προβολής 

20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

4 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ: Δημιουργία σπονδυλωτού 
video - teaser Ελληνικών και Κυπριακών 
Γεωπάρκων 

12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

*Από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Για κάθε διακριτό παραδοτέο θα γίνεται έκδοση πρωτόκολλων παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Διαγωνισμού, που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής και για κάθε επιμέρους παραδοτέο διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα περιεχόμενα των 
παραδοτέων δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται έγγραφο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την ποιότητα της υπηρεσίας. 

Η καταβολή της αμοιβής προς τον Ανάδοχο θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου και την προσκόμιση των 
νόμιμων δικαιολογητικών . 

Η παράδοση των προβλεπόμενων παραδοτέων προβλέπεται με την κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσας Αρχής από το οποίο θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Διαγωνισμού. 

Τα παραδοτέα παραδίδονται από τον ανάδοχο και σε ψηφιακή μορφή (επεξεργάσιμη και pdf) σε cd με το 
ανάλογο εξώφυλλο.  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου υλοποίησης θα υπάρχει διαρκής συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή, δια της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 
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ΆΡΘΡΟ 2: Προϋπολογισμός διαγωνισμού – πληρωμή αναδόχου  

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (45.800,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

 

Το προκηρυσσόμενο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του  Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
Εθνικούς Πόρους. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: 
Σχεδιασμός και 

κατασκευή 
Ιστοσελίδας του 

Διακρατικού Έργου 

Κατασκευή και ανάπτυξη 
ιστοσελίδας στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα 

Αποκοπή  1 2000,00 € 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Α 2.000,00 € 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: 
Δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού υλικού 
για την προβολή του 

Έργου 

Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης Αποκοπή  1 500,00 € 500,00 € 

Ενημερωτικές αφίσες (6 
εταίροι x 200 τεμ) 

τεμ 1.200 0,50 € 600,00 € 

Δίπτυχα έντυπα προβολής 
του προγράμματος (6 εταίροι 
x 1000 τεμ) 

τεμ 6.000 0,16 € 960,00 € 

Banner (6 εταίροι x 1 τεμ) τεμ 6 200,00 € 1.200,00 € 

Τσάντες οικολογικές 
τυπωμένες  

τεμ 3.000 1,56 € 4.680,00 € 

Στυλό με εκτύπωση 
μεταξοτυπίας  

τεμ 3.000 0,20 € 600,00 € 

Φάκελοι συναντήσεων 
πλαστικοποιημένοι (FOLDER)  

τεμ 3.000 0,30 € 900,00 € 

Σημειωματάρια  τεμ 3.000 0,52 € 1.560,00 € 

Φυλλάδια αποτελεσμάτων τεμ 4.000 1,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Β 15.000,00 € 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: 
Παραγωγή υλικού 

προβολής 

Φωτογραφικό άλμπουμ με 
τους γεώτοπους του 
Ψηλορείτη 

τεμ 1.000 9,00 € 9.000,00 € 

Οκτώ (8) τετράπτυχα έντυπα 
διαδρομών Φυσικού Πάρκου  

τεμ 5.000 1,06 € 5.300,00 € 

Βιβλίο - Οδηγό για τα 
σπήλαια του Φ.Π. Ψηλορείτη 
2.000 αντίτυπα για κάθε 
γλώσσα (Ελληνικά, Αγγλικά 
και  Γαλλικά) 

Αποκοπή 1 10.500,00 € 10.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Γ 24.800,00 € 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ: 
Δημιουργία 

σπονδυλωτού video-
teaser Ελληνικών και 

Κυπριακών 
Γεωπάρκων 

Ένα σπονδυλωτό ντοκιμαντέρ 
συνολικής διάρκειας 25 
λεπτών και ένα περιληπτικό 
ντοκιμαντέρ 5 λεπτών 

Αποκοπή 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Δ 4.000,00 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 45.800,00 € 
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ΦΠΑ 24% 10.992,00 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 56.792,00 € 

 

Η καταβολή της αμοιβής προς τον «Ανάδοχο» για κάθε Παραδοτέο θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου και 
την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από τη συγκέντρωση των αντίστοιχων νόμιμων 
παραστατικών (δελτία αποστολής– τιμολόγια), τη σύνταξη Πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 
καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

ΆΡΘΡΟ 3: Κριτήριο ανάθεσης – Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ   

Ο ανάδοχος θα προκύψει μετά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος ‐ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 
4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

 

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί  Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Ε) είναι οι εξής: 

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι: 

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42,  

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

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του  

οικονομικού φορέα,  
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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). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης 

Α, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα 

που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

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

αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 

και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) τους διαχειριστές,  

ββ)  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Δεν αποκλείεται 

ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 

Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
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ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό 

που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

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

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

προσφοράς. 

 

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα  μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

 

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις 

παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α 

του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016.  

 

ΣΤ) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (Μέρος IV.A ΤΕΥΔ)  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία απαιτείται να ασκούν επαγγελματική 

δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται να 

διαθέτουν Πιστοποιητικό που να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό 

επάγγελμά τους. 

 

ΆΡΘΡΟ 4: Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αντικείμενα και τομείς που 
έχουν άμεση συνάφεια με την υπό ανάθεση υπηρεσία. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται να πληρούν 
υποχρεωτικά τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, ως προς την Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα: 

1. Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Για το λόγο αυτό η επάρκεια θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση καταλόγου με γενικές  πληροφορίες για 

τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τον τεχνικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, το απασχολούμενο 

προσωπικό κατά ειδικότητα και δυνατότητα παραγωγής της ζητούμενης υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου σε θέματα που συνδέονται με το 

αντικείμενο της υπηρεσίας. 

 

2. Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης έργων συναφών αντικειμένων 
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην 

υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία να μπορούν να τεκμηριώσουν 

επαρκώς.  

Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία αποδεικνύεται από την εκπόνηση  ΠΕΝΤΕ (5) παρόμοιων με 

την υπό ανάθεση υπηρεσία, τα οποία εκτελέσθηκαν, κατά την τελευταία ΔΕΚΑΕΤΙΑ.  

Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς:  

− Δημιουργία δικτύων διαχείρισης - προβολής πολιτιστικών και φυσικών πόρων (πχ. δίκτυα 

πολιτιστικών – οικολογικών διαδρομών) 

− Επεξεργασία πρωτογενούς ενημερωτικού - πληροφοριακού υλικού και γραφιστική επιμέλεια 

− Συγγραφή, δημιουργία και σχεδιασμός σχετικών εντύπων  

− Έρευνα περισυλλογής τεκμηρίωσης - αξιολόγησης και επεξεργασίας υλικού σχετικού με το 

πολιτιστικό – φυσιολατρικό απόθεμα και αναπτυξιακά δεδομένα της βιώσιμης τουριστικής 

ανάπτυξης της περιοχής  

− Επεξεργασία πρωτογενούς ενημερωτικού - πληροφοριακού υλικού και γραφιστική επιμέλεια – 

δημιουργία συστημάτων χωρικής σήμανσης 

− Συγγραφή, δημιουργία και σχεδιασμός σχετικών εντύπων & δικτύων συστημάτων πληροφόρησης 

σήμανσης 

− Γραφικές & εκτυπωτικές τέχνες  

− Σχεδιασμός και εκτύπωση χαρτών 

− Επεξεργασία πρωτογενούς ενημερωτικού - πληροφοριακού υλικού και γραφιστική επιμέλεια – 

δημιουργία συστημάτων χωρικής σήμανσης 

− Σχεδιασμός - δημιουργία δικτυακών τόπων και ψηφιακών εφαρμογών. 

Η προσήκουσα υλοποίηση τους αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει 

εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή ή αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής  

 

3. Επάρκεια Ομάδας Έργου 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και 

ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Έργου που θα 

απασχοληθεί στο έργο θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα στελέχη:  

• Πτυχιούχο ΑΕΙ με εμπειρία σε θέματα αναγνώρισης πολιτιστικού – φυσιολατρικού αποθέματος και 

αναπτυξιακών δεδομένων  

• Γραφίστα με εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη αντίστοιχων έργων. 

• Γεωλόγο με ερευνητικό έργο στον τομέα καταγραφής & διαχείρισης φυσικών – πολιτιστικών πόρων 

και εμπειρία στη δημιουργία εκθέσεων γεωλογικού περιεχομένου  

• Μηχανικό Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων & Πολιτισμικής Πληροφορικής με 

εμπειρία στη δημιουργία δικτυακών τόπων και ψηφιακών εφαρμογών 

• Φωτογράφο με αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης αντίστοιχων εργασιών φωτογραφικής 

τεκμηρίωσης  

• Σκηνοθέτη με εμπειρία στη δημιουργία ντοκιμαντέρ  
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα στοιχεία 

τεκμηρίωσης της παραγράφου 4 του Άρθρου 9 της Παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση που δεν 

υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς 

η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε 

περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να 

προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης . 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Επίσης 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (http://www.akomm.gr ) στην 

κατηγορία Προκηρύξεις.   

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού 

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr) 
καθώς και μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση 
(http://www.akomm.gr). 

 

ΑΡΘΡΟ 7: Ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών – Τόπος διενέργειας του 
διαγωνισμού  

Ως ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 15:00. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα της υποβολής προσφορών δηλαδή την 19η Ιουλίου 
ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της αναθέτουσας εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΟΜΜ- 
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α., στα Ανώγεια του Δήμου Ανωγείων ΠΕ Ρεθύμνου της Περιφέρειας 
Κρήτης, ΤΚ 74051, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: Υποβολή προσφορών  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 
προσφορά μέχρι την 18η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Η προσφορά υποβάλλεται 
συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Το Τμήμα / Τμήματα (ΤΜΗΜΑ Α ή ΤΜΗΜΑ Β ή ΤΜΗΜΑ Α & Β) για τα οποία υποβάλλεται η 

προσφορά.  

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας  υπηρεσίας  που διενεργεί το διαγωνισμό: ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΕΕ ΟΤΑ, 740 51 Ανώγεια  

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

http://www.akomm.gr/
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• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e- mail). 

 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ως εξής: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής προσφοράς για 
κάθε τμήμα. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία 
υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς 
για κάθε τμήμα. 

 

Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά 
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, 
τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 

Η μορφή ξεχωριστών φακέλων για τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά γίνεται για 
διευκόλυνση της Επιτροπής και δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Αντίθετα, τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης 
μέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονομική προσφορά». 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Δικαιολογητικά Συμμετοχής   

Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει τα 
εξής: 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Ε‐Υπόδειγμα), υπογεγραμμένο 
και κατάλληλα συμπληρωμένο από το φυσικό/α πρόσωπο/α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 
οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 
ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο μέρος VI Τελικές Δηλώσεις, του ίδιου ΤΕΥΔ. 





17 

Σημειώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα α του μέρους ΙV χωρίς 
να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ανωτέρω ΤΕΥΔ. 

2)  Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου.  

3) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του 

4) Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου (επιχειρηματική δομή 
τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, υλικοτεχνική του υποδομή, απασχολούμενο 
προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης) 

5) Τα Δικαιολογητικά απόδειξης και τεκμηρίωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων  συμμετοχής του 
Άρθρου 4 (παράγραφος 2 & 3) της παρούσης διακήρυξης.  

5.1.  Πίνακα συναφών έργων και αντίστοιχα για κάθε έργο συμβάσεις και πρωτοκόλλα παραλαβής 
που θα αποδεικνύουν την εκτέλεσή τους. Ο Πίνακας θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

Α/Α Αναθέτουσα 

Αρχή 

Τίτλος 

Έργου 

Συνοπτική 

Περιγραφή 

του Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου 

Προϋπολογισμός 

Έργου χωρίς 

ΦΠΑ 

      

      

      

      

 

5.2 Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

Στελέχους 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Αρμοδιότητες / 

Καθήκοντα 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 

     

     

     

     

 

5.3 Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από 
Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές τους . 

5.4 Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων 
δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι υπάρχει  σχετική συμφωνία 
συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε 
άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν 
απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά των υποπεριπτ. (α & β), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από όλους τους 
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φορείς στην οποία προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ  10: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι 
σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα. 

 

Ειδικότερα η Τεχνική Προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες κύριες ενότητες: 

1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του αντικειμένου της 

σύμβασης  

2. Ανάλυση- ειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης του 

αντικειμένου της σύμβασης και διασφάλισή ποιότητας στην μεθοδολογία.  

3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα  

4. Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου: Οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η 

κατανομή ευθυνών και οι ειδικότητες αυτών. 

Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας πιστά τη δομή 
που περιγράφεται ανωτέρω. Επιπλέον η έκταση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε Τμήματος, επί ποινή 
αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30 σελίδες, σε γραμματοσειρά Calibri 11, μονό διάστιχο και 
πλήρη στοίχιση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: Οικονομική Προσφορά    

Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς, 
όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Η τιμή της προσφοράς θα αναγράφεται 
δακτυλογραφημένη στο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της διακήρυξης (και μόνο σε αυτό).  

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η 
τιμή μονάδας. 

Όλες οι τιμές θα δίνονται σε Ευρώ.  

Στην συνολική τιμή πρέπει να περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Ισχύς Προσφορών  

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 4 μήνες από την επόμενη μέρα 
της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 
ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως 
σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: Διενέργεια διαγωνισμού 

1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών, παρουσία των 
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση με την 
παρουσία τους  των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης (παρ. 3 αρθρ. 117 του Ν. 4412/2016). 

 

2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

β)  Στη συνέχεια την ίδια μέρα η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με τη χρήση κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης και 
αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας για κάθε κριτήριο, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό 

φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της 

σύμβασης. 

(Σ1) 40% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της 
σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 
χρονοδιάγραμμα. – Διασφάλιση ποιότητας στη 
μεθοδολογία  

(Σ2) 20% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Επάρκεια και σαφήνεια κατανομής 
αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα 
επίπεδα διοίκησης  

(Σ3) 20% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4:  Δομή και σύνθεση της Ομάδας Έργου  (Σ4) 20% 

 

Όλα τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς και δύναται 
να βαθμολογηθούν έως τους 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 
ικανοποιούνται στο ελάχιστο όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών και προσαυξάνεται έως και 120 
βαθμούς ανάλογα με τον βαθμό υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών.  

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής Αξιολόγησης προκύπτει μετά από ψηφοφορία επί των 
επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης (Ν.4412/2016, άρθρο 221, παράγραφος 2). 
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του επί τον 
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου. Η βαθμολογία της κάθε Τεχνικής Προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Ti, υπολογίζεται ως εξής: 

 

Τi = Σ Αi x σi 

όπου: 

Αi η βαθμολογία για το κριτήριο i 

Σo συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως τους 120 βαθμούς. 

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

 

γ) Αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς. Συνολική βαθμολόγηση 
προσφορών. Επιλογή Αναδόχου 

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή 
και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
και οι Τεχνικές Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η 
αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται 
αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι 
συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των 
οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν σε 
προηγούμενα στάδια δεν αποσφραγίζονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη επίσης το άρθρο 69 της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ,  όταν η οικονομική πρόσφορα φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή  ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Οι εξηγήσεις μπορούν να αφορούν, τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρον προσφέρων, τυχόν 
κρατικές ενισχύσεις κτλ. την προσκόμιση αναλυτικών φύλλων χρονοχρέωσης για όλα τα μέλη της ομάδας 
έργου. Η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016, μπορεί να 
απορρίψει την οικονομική προσφορά εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό 
το χαμηλό επίπεδο της προσφερόμενης  τιμής.   

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη συνέχεια προχωρά στη 
συνολική βαθμολόγηση των προσφορών. 

 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα 
προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των 
αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών. 

Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 85% και της Οικονομικής 
Προσφοράς σε 15%. 
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Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι 
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της 
Διακήρυξης. 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Σi 
(σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο) λαμβανομένων υπόψη μέχρι (2) δεκαδικών ψηφίων: 

 

Σi=85*(Τi/Τmax)+15*(Κmin/Κi) 

όπου:  

Σi = ο τελικός βαθμός της προσφοράς  

Τi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου  

Τmax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς  

Κi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς  

Κmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. Ανάδοχος του 
Έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη μεγαλύτερη Συνολική βαθμολογία 
δηλ. το μεγαλύτερο Σi. 

 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης 
όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 

 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά 
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (παρ. 4 άρθρο. 117 του Ν. 4412/2016). 

 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, 
όλα τα σχετικά έγγραφα, τους φακέλους και τα πρακτικά διενέργειας του. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: Διαδικασία και δικαιολογητικά κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, και τη λήψη σχετικής απόφασης, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στη 
διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  του άρθρου 73, 74 και 
την παρ. 2 του άρθρου  75 του ν. 4412/2016. 
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Αποδεικτικά στοιχεία: 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρο 73, 74 και 75 παρ. 2 του ν. 
4412/2016 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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

Ισχύει και για τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη  προς το ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, 
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Τα ανώτερα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και 
για τον υπεργολάβο. 

Γ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ. Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα): 

Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 13 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, 
κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 
13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της περίπτωσης Γ του άρθρου 13. 

ΙΙ)Για την περίπτωση Δ του άρθρου 13, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 

III) Για την περίπτωση ΣΤ του άρθρου 13 σχετικά με την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας (Μέρος IV.A ΤΕΥΔ)  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

IV) Για την περίπτωση Ζ του άρθρου 13 σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (Μέρος IV.Β ΤΕΥΔ) 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που 
προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης. 
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 Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Η πλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 12 και 13 της παρούσας διακήρυξης πρέπει να ικανοποιείται 
από όλα τα μέλη της ένωσης.  

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. 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 περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 

2. 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 άρθρο 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 (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 

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

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Μετά την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών γίνεται η αποσφράγιση του σχετικού φακέλου και ο 
έλεγχος των ως άνω δικαιολογητικών. Εάν  διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί 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. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας  η εγγύηση συμμετοχής 
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις 
οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση 
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των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας η 
εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΑΕΕ ΟΤΑ 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε 
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής  
Αξιολόγησης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της αναθέτουσας (απόφαση κατακύρωσης).  

 

ΑΡΘΡΟ 15: Κατάρτιση σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης   

Η αναθέτουσα κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων (κατά τα οριζόμενα στο αρ. 127 του ν. 
4412/2016) η αναθέτουσα προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική 
Επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 16 της παρούσης πρόσκλησης, ποσού ίσου 
με το 5% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. 

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 
να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη (βάσει τιμής) προσφορά. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο 
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 
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2. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
ηεγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 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. 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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. 

4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των. 

5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: Ματαίωση διαγωνισμού   

Η Αναθέτουσα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί 

το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 18: Απόρριψη προσφορών   

Η αναθέτουσα με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 19: Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου   

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την 

ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, 

ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο.  

2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική 
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ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το 

ύψος του ποσού της Σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 

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

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  

4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε 

λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.   

5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και 

οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 

εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 

της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 

Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας, η οποία 

εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης 

της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 20: Ενστάσεις – Προσφυγές   

Οι Οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πράξεων της Αναθέτουσας.  Η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών.  Μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζουν διοικητικό όργανο. 

Γνωμοδοτικό όργανο εξέτασης αυτών είναι η Επιτροπή Ενστάσεων του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

και αποφασιστικό το Δ.Σ. του.  

 

ΑΡΘΡΟ 21: Κυρώσεις   

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος  για οποιοδήποτε λόγο, αθετήσει όρο της υπογραφείσας 

σύμβασης, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες.  
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ΑΡΘΡΟ 22: Γενικοί Όροι    

Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού 
ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή 
αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την 
διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από 
οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 
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ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.:  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.1), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.2), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Π 6.1.2) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-

TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ (Π 6.1.3) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΕΡΓΟ  «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  

«ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» 

(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), και συγκεκριμένα : 

Α) Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1), Β) Δημιουργία 

έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 2.1.2), Γ) 

Παραγωγή υλικού προβολής (Παραδοτέο 6.1.2) & Δ) Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER 

ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3) 

  

Προϋπολογισμός : ………………………………….…….,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου με επωνυμία…………………, ΑΦΜ…………, και έδρα……………………Οδός 

……………………………….. αριθμός…. Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ……………………. Fax ………………. αφού έλαβα γνώση 

της Διακήρυξης  του έργου «…………………………….» υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της αρ. ………….. / 2018 διακήρυξης σύμφωνα 

με τον παρακάτω Πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α: 
Σχεδιασμός και 

κατασκευή 
Ιστοσελίδας του 

Διακρατικού Έργου 

Κατασκευή και ανάπτυξη 
ιστοσελίδας στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα 

Αποκοπή  1   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Α  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β: 
Δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού υλικού 
για την προβολή του 

Έργου 

Σελίδα Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

Αποκοπή  1   

Ενημερωτικές αφίσες (6 
εταίροι x 200 τεμ) 

τεμ 1.200   

Δίπτυχα έντυπα προβολής 
του προγράμματος (6 
εταίροι x 1000 τεμ) 

τεμ 6.000   

Banner (6 εταίροι x 1 τεμ) τεμ 6   

Τσάντες οικολογικές 
τυπωμένες  

τεμ 3.000   

Στυλό με εκτύπωση 
μεταξοτυπίας  

τεμ 3.000   

Φάκελοι συναντήσεων 
πλαστικοποιημένοι 
(FOLDER)  

τεμ 3.000   

Σημειωματάρια  τεμ 3.000   

Φυλλάδια 
αποτελεσμάτων 

τεμ 4.000   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Β  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ: Φωτογραφικό άλμπουμ τεμ 1.000   
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Παραγωγή υλικού 
προβολής 

με τους γεώτοπους του 
Ψηλορείτη 

Οκτώ (8) τετράπτυχα 
έντυπα διαδρομών 
Φυσικού Πάρκου  

τεμ 5.000   

Βιβλίο - Οδηγό για τα 
σπήλαια του Φ.Π. 
Ψηλορείτη 2.000 αντίτυπα 
για κάθε γλώσσα 
(Ελληνικά Αγγλικά και  
Γαλλικά) 

Αποκοπή 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Γ  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ: 
Δημιουργία 

σπονδυλωτού video-
teaser Ελληνικών και 

Κυπριακών 
Γεωπάρκων 

Ένα σπονδυλωτό 
ντοκιμαντέρ συνολικής 
διάρκειας 25 λεπτών και 
ένα περιληπτικό 
ντοκιμαντέρ 5 λεπτών 

Αποκοπή 1   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Δ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)   

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ 24% (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)  

 

 (Ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)  
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ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.:  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.1), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.2), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Π 6.1.2) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-

TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ (Π 6.1.3) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ...........................  
Δ/ΝΣΗ: ...................., Τ.Κ. ............  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ................................................  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ........................  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 
ΠΡΟΣ: 
ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕΕ ΟΤΑ,  
Ανώγεια Ρεθύμνου 
ΤΚ 74051, Κρήτη 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα  και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ................................................................................... υπέρ του:  

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) ................................................................, ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:  ...................... 
(διεύθυνση) ................................................................ ή   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  α) (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
..................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “ 
(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της  Περιφέρειας 
Κρήτης.   

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 
σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  ή μέχρις 
ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 
δικαίωμα να εκδίδουμε.  

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)     

 

 





3 

     

ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.:  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.1), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.2), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Π 6.1.2) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-

TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ (Π 6.1.3) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: 

Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΑΚΟΜΜ- ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. 

Ανώγεια, Δήμος Ανωγείων,       Ανώγεια ……../………./2018 

Π.Ε Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης,     Αρ. Πρωτ.:  

ΤΚ 74051 

Τηλ: 2834031402, 2834031793 

Fax: 2834031058 

 

Σ Υ ΜΒ ΑΣ Η  

 

……………………………………. ευρώ (…………,00 €) μαζί με το Φ.Π.Α. 

του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 

ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» (ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), και συγκεκριμένα:  

Α) Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1), Β) Δημιουργία 

έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 2.1.2), Γ) 

Παραγωγή υλικού προβολής (Παραδοτέο 6.1.2) & Δ) Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER 

ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3), σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 

………………../2018 διακήρυξής μας. 

Στα Ανώγεια σήμερα ……………2018 στα γραφεία του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΑΑΕ ΟΤΑ, οι κάτωθι 

συμβαλλόμενοι: 

1. Το ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕ Ο.Τ.Α. (στο εξής η Αναθέτουσα Αρχή), με Α.Φ.Μ. ……………………(ΔΟΥ 

……………….), που εδρεύει στα Ανώγεια Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα ………………………………….. 

του ………………. κάτοικο ……………………., με Α.Δ.Τ.: ……………………………….. 

2. ……………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «…………………….» (Α.Φ.Μ.: ………………………….) 

(έδρα: …………………., Τ.Κ. …………) συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: 

Με την αριθ. ……/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ Α.Ε. ΟΤΑ κατακυρώθηκε η υπηρεσία με 

«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – 

GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS»(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), και συγκεκριμένα: Α) Σχεδιασμός και 

κατασκευή Ιστοσελίδας του διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1), Β) Δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 2.1.2), Γ) Παραγωγή υλικού 

προβολής (Παραδοτέο 6.1.2) & Δ) Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER ελληνικών και κυπριακών 

γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3), στον «………………………..». 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 

αριθ. ………………../2018 διακήρυξή μας και διενεργήθηκε στις ……. ……………… 2018. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερομένη ιδιότητα του, 

αναθέτει στο δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής «Ανάδοχο», την υλοποίηση των υπηρεσιών με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – 

GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» (ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), και συγκεκριμένα: Α) Σχεδιασμός και 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
Α.Δ.Α.Μ.: 
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κατασκευή Ιστοσελίδας του διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1), Β) Δημιουργία έντυπου και 

ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 2.1.2), Γ) Παραγωγή υλικού 

προβολής (Παραδοτέο 6.1.2) & Δ) Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER ελληνικών και κυπριακών 

γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3), ο οποίος αναλαμβάνει με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες τις οποίες 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»και των όρων της 

αριθ. ……../2018 διακήρυξής μας. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας «Δημιουργία έντυπου & 

ηλεκτρονικού υλικού προβολής» του έργου ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN 

INSULAR GEOPARKS¨ (ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει ………………….. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στη 

διακήρυξη και σύμφωνα με την τεχνική του προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου του έργου, και θα 

είναι άμεσα εξαρτώμενη την έκδοση του Πρακτικού Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Διαγωνισμού.  

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος του έργου ο Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από την Αναθέτουσα 

για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του Έργου ή εξ αφορμής αυτού. Στην 

συμβατική τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 είναι τα παρακάτω: 

α)  Πρακτικό οριστικής παραλαβής του συνόλου της υπηρεσίας που αφορά η πληρωμή, το οποίο 

συντάσσεται από την Επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού 

β)  Τιμολόγιο του αναδόχου και εξοφλητική απόδειξη εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη 

«ΕΞΟΦΛΗΘΗ»  
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γ)  Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 

Φόρος Εισοδήματος.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου συνίστανται στα οριζόμενα στη Διακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 6  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΝ 
ΕΚΔΙΔΕΙ 

ΠΟΣΟ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 

    

ΆΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 

Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που θα προκύπτει από τη σύμβαση και θα αφορά στην 

εκτέλεση και εφαρμογή της αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου. 

ΆΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16.  

ΆΡΘΡΟ 9 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την παρούσα υπηρεσία η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……………….. που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

σύμβασης καθώς και η τεχνική προσφορά του αναδόχου όπως επίσης και τα αναφερόμενα στον Νόμο 

4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.» 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε (3) πρωτότυπα. 
 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.:  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.1), ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π 2.1.2), ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Π 6.1.2) & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-

TEASER ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ (Π 6.1.3) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: 

Υπεύθυνη Δήλωση – Τ.Ε.Υ.Δ. 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 

 

ΠΡΟΣ(1): ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Ο – Η 
Όνομα: 

 Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της  διακήρυξης της οποίας έλαβα γνώση 
στο σύνολο τους,  

2. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και με ποινή αποκλεισμού όλους τους όρους της σχετικής  
διακήρυξης,   

3. θα διατηρήσω εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσω μόνο για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπόλοιπων προσφορών που τυχόν θα 
τεθούν υπόψη μου και αποτελούν κατά δήλωση τους εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο 

4 

Ημερομηνία:__/__/2018 
Ο – Η Δηλ_____ 

 
 
 
 

 (Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

2. Τ.Ε.Υ.Δ. 

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 φορέαi  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 (α.α.) / αναθέτοντα φορέα 
(α.φ.) 

 

- Ονομασία: ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΕ ΟΤΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100036946] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση: Ανώγεια Ρεθύμνου / Ταχ. Κωδικός: 74051  

- Τηλέφωνο: +302834031606 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@akomm.gr  

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
Επιλογή Αναδόχου του έργου:  

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR 
GEOPARKS» (ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), και συγκεκριμένα: Α) Σχεδιασμός και κατασκευή Ιστοσελίδας του 
διακρατικού έργου (Παραδοτέο 2.1.1), Β) Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού 
για την προβολή του έργου (Παραδοτέο 2.1.2), Γ) Παραγωγή υλικού προβολής (Παραδοτέο 6.1.2) & Δ) 
Δημιουργία σπονδυλωτού VIDEO-TEASER ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων (Παραδοτέο 6.1.3) 

- CPV : 22000000-0    «Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [100036946] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες  

 

 

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

mailto:info@akomm.gr
http://www.akomm.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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

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

 
 
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. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

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

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

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

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

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

− συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

− δωροδοκίαx,xi· 

− απάτηxii· 

− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

− νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

− 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 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

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

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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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:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

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): 
[……][……][……] 
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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 [……][…]νόμισμα 
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κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
(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):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 
οριστεί από 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):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

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, 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
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εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

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 : 
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 
 
 
 
 
 
[] 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 

 
[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 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): [……][……][……] 
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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 
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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 είμαι σε 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 Δήλωσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

xvii Επαναλάβετε 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.  

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

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. 

xxv Όπως 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. 
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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. 

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

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε 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.  




