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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. - Κ.Ε.Δ.Κ.)  

Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  

Πόλη ΚΕΡΚΥΡΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS NUTS 1: EL6   (Γεωγραφική Ομάδα : Κεντρική 

Ελλάδα) 

NUTS 2: EL62 (Περιφέρεια: Ιόνια Νησιά) 

NUTS 3: EL622 (Νομός: Κέρκυρας) 

Τηλέφωνο 26610 40136 

Φαξ 26610 40136 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  dipethek@otenet.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες κ. Άκης Χειρδάρης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dipethek.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

 

 

  

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή  (Α.Α.)είναι  μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 
(Υποτομέας ΟΤΑ) 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική  διεύθυνση (URL) της Α.Α.:  (http:// www.dipethek.gr ) 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : κ. Άκη Χειρδάρη, στην προαναφερθείσα διεύθυνση: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  49100 ΚΕΡΚΥΡΑ (2ος  όροφος) 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 (Συνοπτικός Διαγωνισμός).  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%99%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%9D%CE%AE%CF%83%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.corfu.gr/web/guest/corfu/diakirixis
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Σελίδα 5 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του έργου  Network of Theatres for the valorization of cultural and 
natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)   που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.  Ο αναλογούν Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από 
πόρους του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 61.00.17.002 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  συνοπτικά είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» στα πλαίσια του έργου  Network of Theatres for the valorization of cultural 
and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT)   που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από 
το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» 
  

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

Παρα
δοτέο 

Περιγραφή CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

D1.2.3 Συνεδριάσεις συντονισμού έργου 
 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

D1.2.4 Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου 
75112100-5 

Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με 
αναπτυξιακά σχέδια 

D2.2.4 Τελικές συνδιασκέψεις  79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

D2.2.5 Προώθηση έργου στα ΜΜΕ 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης 

D3.2.2  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες Χρηματοδότησης 80520000-5 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 

D3.2.3 
Εργαστήρια με θέμα τις Μεθοδολογιες Κοινής 
Προώθησης 80520000-5 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 

D3.2.4 Εργαστήριο με θέμα το Interclustering 
80520000-5 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης 

D3.2.5 
Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα 
Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαχείρισης 72312000-5 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων 

D4.2.1 
Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με 
θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών InterClustering 
Strategy   79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.292,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 33.300,00  ΦΠΑ :  7.992,00). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται  σε είκοσι  (20) μήνες, (από 1-10-2018 μέχρι 30-5-2020) που μπορεί να 
παραταθεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ι της παρούσας διακήρυξης.  

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

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

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

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

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

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

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

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

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

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

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

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύει 

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 

 Της με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ712 / 31.07.2015 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – 
Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 
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 Την Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των 
προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-2016) 

 Την Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260017/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.Δ.Ε.  (ΑΔΑ 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν) 

 Την Απόφαση Ένταξης της  Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της 7/11/2017, στον Τάραντα, (List of approved projects) όπως 
κοινοποιήθηκε στον L.P.  για ένταξη της Πράξης με τίτλο «στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας INTERREG  Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020 

 Τις 6 και 8/9ης Συν.2018 Αποφάσεις  του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, διετέθη η απαιτούμενη πίστωση,  εγκρίθηκε η διενέργεια της διαδικασίας 
διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, 
προϋπολογισμού 49.538,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη 13/9/2018 και ώρα 14.00 Οι 
διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier). 

Οι προσφορές με την διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, πρωτοκολλώνται στην 
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλαδή την Πέμπτη 13/9/2018   
και ώρα 14.00 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον βρίσκονται στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Δε θα ληφθούν 
υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το γενικό πρωτόκολλο 
εισερχομένων εγγράφων. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως της λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στην αίθουσα συνεδριάσεων, ενώπιον των νόμιμων ή 
των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η αναλυτική και η συνοπτική διακήρυξη, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α. (http://www.dipethe.gr). 
ΟΙ ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη της διακήρυξης από τα γραφεία της Α.Α. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

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

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,  γίνονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α. και είναι έγγραφες. Δεν 
γίνεται αποδεκτή και δεν λαμβάνεται υπόψη, οποιαδήποτε επίκληση προφορικής ή άλλου τύπου 
συμφωνίας, πλην της εγγράφου. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται έγγραφα, ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία,  
το αργότερο επτά ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο της Α.Α το αργότερο έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.   Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο δεν 
εξετάζονται.  

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει τυχόν διευκρινήσεις και 
πρόσθετες πληροφορίες, στους παραλήπτες της διακήρυξης που επισήμως την έχουν παραλάβει από την 
Υπηρεσία, με βάση την προσκόμιση των στοιχείων τους στην Αναθέτουσα αρχή. Ενστάσεις κατά της 
νομιμότητας του διαγωνισμού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως 
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Α.Α. να έχει 
στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις επ’ αυτής.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .   

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 
περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις1 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών2, θ) την 

                                                           
1 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
2 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα  VΙ 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο  εν λόγω διαγωνισμό δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1περ. α’ Ν. 4412/16) 

  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού3  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  

                                                           
3 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
4  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 12 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου5. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                                                                                                                                                                 
 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 

ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

5 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 6 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους7.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 8 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί και ο οικονομικός φορέας μπορεί να αποδείξει ότι 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ήτοι 3 ημέρες πριν την 
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται9 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

                                                           
6 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
7 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

8       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
9 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201610,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή 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 λειτουργίας11,  

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

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

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

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

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

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

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 12 

 2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 
σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)13. 

                                                                                                                                                                                                 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

10 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

11 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  

12 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)14 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 15. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας16  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να  
έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη 
εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του διαγωνισμού και να  πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά συμμετοχής και στις Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής.   

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά δικαιολογητικά 
προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν 
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. 

 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. 

 Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλουν μαζί με την προσφορά και 
νόμιμη ειδική εξουσιοδότηση. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να  
έχουν  μέσο όρο κύκλου εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, διπλάσιο από αυτόν του π/υ του έργου (χωρίς τον 
Φ.Π.Α.). 

 

                                                                                                                                                                                                 
13 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

14        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
15 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
16 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν τους παρακάτω ελάχιστους όρους: 

Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχει ολοκληρώσει συμβάσεις, τουλάχιστον για πέντε (5) 
παρόμοια με το προκηρυσσόμενο έργα, συνολικού ύψους διπλάσιου από το προκηρυσσόμενο (χωρίς τον 
Φ.Π.Α.). Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που περιλαμβάνουν τις εργασίες:  α) Υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων έργων συνεργασίας β) διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων ή σεμιναρίων γ) 
επικοινωνιακά σχέδια.   

Β) Ο Ανάδοχος κατά την οργάνωση της Ομάδας Έργου και την επιλογή του Υπεύθυνου Έργου θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις εξής ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές τις οποίες θα πρέπει να καλύπτουν  

Β1) η εμπειρία του υπευθύνου  της ομάδας έργου: 

 Δεκαετής γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας  ή στην διοργάνωση ημερίδων, 
συνεδρίων και σχετικών εκδηλώσεων  

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Β2) η εμπειρία των μελών της Ομάδας έργου 

 Γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων η/και 

 στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και 
προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,  

Γ) Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει 

 το κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, μεταξύ των οποίων κατ΄ ελάχιστον τις 
παρακάτω ειδικότητες 

÷ Πολιτικό Μηχανικό/Οικονομολόγο/Πολιτικό επιστήμονα, για επικεφαλής της ομάδας  

÷ Οικονομολόγο, με εμπειρία  λογιστικής  για την λογιστική οργάνωση του έργου και 
υποστήριξη της Α.Α. 

÷ Υπεύθυνο/ Χειριστή εκδηλώσεων 

 τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και 

 τα προβλεπόμενα διαχειριστικά μέσα, για τη διασφάλιση της ποιοτικής, έγκαιρης και άρτιας 
υλοποίησης των υπηρεσιών. Ως τεκμήριο της ποιοτικής υλοποίησης των υπηρεσιών λαμβάνεται η 
χρήση από τον ανάδοχο Συστημάτων Διαχείρισης   Ποιότητας  ISO 9001:2008  

Δ) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τα διευθυντικά στελέχη τους κατά τα τελευταία τρία 
έτη να είναι ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό τρία, και να καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τις βασικές 
ειδικότητες της ομάδας έργου της παραγράφου Γ’ του παρόντος άρθρου και του υπευθύνου του 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Ο έλεγχος τήρησης του κριτηρίου θα γίνει από τον πίνακα 
προσωπικού. 

Στις περιπτώσεις Ενώσεων τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές, ανάλογα 
με το ποσοστό συμμετοχής τους στην Ένωση, στα υλοποιηθέντα έργα στα οποία στηρίζεται η σχετική 
εμπειρία. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν τα 
προβλεπόμενα διαχειριστικά μέσα, για τη διασφάλιση της ποιοτικής, έγκαιρης και άρτιας υλοποίησης των 
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υπηρεσιών. Ως τεκμήριο της ποιοτικής υλοποίησης των υπηρεσιών λαμβάνεται η χρήση από τον 
Οικονομικό φορέα Συστημάτων Διαχείρισης  Ποιότητας  ISO 9001:2008  

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της 
παραγράφου 2.2.6, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την 
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Δύνανται, 
επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης .   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 και 23/2018 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 
2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.17 

                                                           
17 Πρβλ. ομοίως ανωτέρω υποσημειώσεις ως προς την υπογραφή του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201618. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8)19. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ 
του ν. 4412/2016 (οψιγενείς μεταβολές). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά20: 

                                                           
18 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
19 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
20 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 κεκυρωμένων 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 (Ν4194/2013). 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 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ζητείται  επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού 
αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 
στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. Οι προσφέροντες, με βάση την υπεύθυνη δήλωση,  θα 
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να 
καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, από τα οποία να προκύπτει ότι οι προσφέροντες είναι 
ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
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Έγκριση/ βεβαίωση εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο (Επιμελητήριο) με το ειδικό τους 
επάγγελμα ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη 
νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους και σύμφωνα με τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις της 
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα τρία τελευταία αντίγραφα ισολογισμού. Εάν ο οικονομικός φορέας, 
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει 
την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο ισότιμο έγγραφο.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 (αφορά στο Μέρος IV, Γ του ΤΕΥΔ) οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
α) Κατάσταση του προσωπικού της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις της μέχρι και τον προηγούμενο 
μήνα αυτού της υποβολής της προσφοράς  
β) Πίνακα των στελεχών τους που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα. 

Α/Α  Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης Κοινοπραξίας)  

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου  

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 
Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης  

    

    

Από την κατάσταση και τον πίνακα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η υποχρέωση της παρ. 2.2.6 περίπτωση Ε’. 
Ιδιαίτερη αναφορά  των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.    
Σε περίπτωση που απαιτείται: Πίνακα των εξωτερικών συνεργατών τους που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου  Ρόλος στην Ομάδα Έργου – Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης  

   

   

Οι ανωτέρω πίνακες θα συνοδεύονται από αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών από τα 
οποία να προκύπτει η γενική και ειδική εμπειρία αυτών, καθώς και από Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το αντίστοιχο μέλος της Ομάδας Έργου, όπου να δηλώνεται ότι τα 
στοιχεία που έχουν αναγραφεί είναι αληθή και ακριβή και ότι σε περίπτωση ανάθεσης δεσμεύεται να 
απασχοληθεί στο εν λόγω Έργο.  
γ) Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής τους με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, 
Υπηρεσίες), τους τομείς δραστηριότητας, τα προϊόντα και υπηρεσίες, την αναλυτική περιγραφή της 
τεχνικής υποδομής τους καθώς και το ιστορικό και την εξέλιξη τους .  
δ)  Κατάλογο των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία τριετία, (ή για όσο χρόνο 
δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι μικρότερος) συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται.   
Ο πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(μήνες) 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

Π/Υ σε € 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

% 
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Ως στοιχεία τεκμηρίωσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα προσκομίσει αποδεικτικά ολοκλήρωσης της 
υλοποίησης των MINIMUM ζητούμενων έργων και συγκεκριμένα:  

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, βεβαίωση καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, βεβαίωση ή δήλωση του οργανισμού, η οποία θα 
βεβαιώνει την ορθή εκτέλεση του Έργου.  

  
 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα από 
τα σχετικά πιστοποιητικά, εφόσον ζητούνται 

 Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους21 που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.22 

 

                                                           
21 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
22 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και 
συντελεστών στάθμισης με τα οποία βαθμολογείται η τεχνική προσφορά, τα οποία αναφέρονται 
αναλυτικά στη συνέχεια: 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων : 

Ομάδα Α: Κριτήρια Προσέγγισης και Υλοποίησης των Απαιτήσεων του έργου (Συντελεστής βαρύτητας της 
Ομάδας Α: 70%). 

Ομάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Λειτουργίας – αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου (Συντελεστής 
βαρύτητας τους Ομάδας Β: 30 %). 

Οι ομάδες κριτηρίων και τα κριτήρια, στα οποία θα βασισθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα, όπου δίνονται οι αντίστοιχοι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας. 

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α 
ΟΜΑΔΑ Α: Προσέγγιση και Υλοποίηση των Απαιτήσεων 
του έργου 

70% 

Α1 
Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου και ενσωμάτωσή τους στην 
προσέγγιση του έργου 

10% 

Α2 
Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου (οργάνωση, 
εργαλεία, χρονοδιαγράμματα, παραδοτέα, διάγραμμα 
ροής) 

40% 

Α3 
Επάρκεια του σχεδιασμού της υλοποίησης του έργου και 
του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος 

20% 

Β 
ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωσης και Λειτουργία – 
αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου 

30% 

Β1 
Δομή και οργάνωση Ομάδας Έργου και συμμετοχή 
στελεχών από την περιοχή παρέμβασης 

20% 

Β2 
Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος 
με τα αντίστοιχα στελέχη 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 23  

2.3.2.1  Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς από κάθε μέλος 
της επιτροπής αξιολόγησης24.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής προσφοράς  (Σ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΒΤΠ = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +……+σν.Κν 

Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων. Το άθροισμα των βαθμών των 
κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με το συνολικό βαθμό 
τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο: 

                 ΑΒΤΠ 

ΣΒΤΠ = --------------------------- x 100 

                ΑΒΤΠmax 

όπου ΑΒΤΠmax = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση για την βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός εκάστου των μελών που 
συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική 
Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης 
στην υλοποίηση του έργου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού υποχρεούται να αιτιολογεί, κατά κριτήριο, ειδικώς και επαρκώς 
στα πρακτικά της, τη σχετική βαθμολόγηση των υποβληθέντων τεχνικών προσφορών, καθώς και τους 
λόγους για τους οποίους υπερέχει η τεχνική προσφορά την οποία έκρινε ως καλύτερη. 

Επισημαίνεται ότι κριτήρια που συγκέντρωσαν βαθμολογία, κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής 
Προσφοράς, μικρότερη του 100, (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς στο σύνολο της. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς στον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης ορίζεται στο 80%. 

 

2.3.2.2  Βαθμολόγηση οικονομικής  προσφοράς 

Η βαθμολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στον Πίνακα του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε 
προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 2.4.4. της παρούσας Διακήρυξης. 

Στο στάδιο αυτό αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. Η βαθμολόγηση των 
Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο 
Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Σ.Β.Ο.Π.), ως εξής: 

                  Συνολική Οικονομική Προσφορά Μειοδότη (χαμηλότερη) 

                                                           
23 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
24 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 24 

ΣΒΟΠ = ------------------------------------------------------------------------ Χ 100 

                         Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος 

όπου ως Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος, ορίζεται το συνολικό ποσό της αμοιβής του σε 
ΕΥΡΩ έναντι της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, 
δηλαδή ο προσφέρων τη χαμηλότερη αμοιβή, θα έχει ΣΒΟΠ 100). Ο υπολογισμός του ΣΒΟΠ γίνεται μέχρι 
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον 
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 
4412/16. 

Ο συντελεστής βαρύτητας της Οικονομικής Προσφοράς στον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης ορίζεται στο 20%. 

 

2.3.2.3 Τελική Αξιολόγηση και Κατάταξη Ανοιγμένων Προσφορών  

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών με βάση 
συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά25 και πραγματοποιείται 
η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο. (Ο υπολογισμός του τύπου γίνεται 
μέχρι το 2ο δεκαδικό ψηφίο). 

ΤΒΑ (ν) = ((0,80 x ΣΒΤΠ (ν) ) + (0,20 x ΣΒΟΠ (ν) ) 

όπου: 

ΤΒΑ (ν) : ο Τελικός Βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς (ν). 

ΣΒΤΠ (ν) : Ο συνολικός βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς της προσφοράς (ν). 

ΣΒΟΠ (ν) : Ο συνολικός βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς της προσφοράς (ν). 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον υποψήφιο που συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική 
βαθμολογία, ο οποίος ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του διαγωνισμού και σε 
καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες 
υπηρεσίες  ανά είδος / ενότητα/παραδοτέο.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.    

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

                                                           
25 Από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 

2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής προσφοράς (τιμής-
κόστους) 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier). 

Οι προσφορές με την διαβιβαστική επιστολή που τις συνοδεύει εκτός του φακέλου, πρωτοκολλώνται στην 
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλαδή την Πέμπτη 13/9/2018 και 
ώρα 14.00 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον βρίσκονται στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Δε θα ληφθούν 
υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο Της Υπηρεσίας μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το γενικό πρωτόκολλο 
εισερχομένων εγγράφων. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης 
των προσφορών, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον των νόμιμων ή των εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

2.4.3.1 α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 
προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 
μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr) και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II), 

β) Τυχόν άλλα δικαιολογητικά που απορρέουν από την σύμπραξη ή στήριξη με άλλον οικονομικό φορέα.    

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι και στο υπόδειγμα προσφοράς του Παραρτήματος III 
της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα ΙΙΙ.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται . 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ως άνω δήλωση γίνεται εγγράφως από τον 
προσφέροντα.    

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών  

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας26, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

                                                           
26 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών  

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια επιτροπή την  ημέρα και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή 
των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή πρωτοκολλώνται και σε κάθε φάκελο 
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

1. Ειδικότερα : 

α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, και αρχίζει, ανάλογα με την χρονολογική σειρά άφιξης, την αποσφράγιση  τους.  
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής  καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της σύμβασης, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και 
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 
σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 
με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.   

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται ακολούθως ή 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 
αναδόχου.  

Για τον τρόπο και την διαδικασία βαθμολόγησης υπάρχει εκτενής αναφορά στη παρ. 2.3.2 της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, η 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. Σύμφωνα δε με την παρ. 4 
άρθρου 100 του ίδιου νόμου, ειδικά για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) 
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ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα 
ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης.  

 

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή27 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες.   

3. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί 
των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με 
το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

4.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΔΔ μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 
που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4.2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 
περιεχόμενο τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, 
αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 

4.3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4.4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή 
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

                                                           
27 Βλ. και άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 30 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 4.1 έως 4.4, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του 
από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση 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 στην παράγραφο 2.2.9.2. της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο,  
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»)  

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

3. Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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 σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 4. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό  σύμφωνα με τι 
προϋποθέσεις της παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016.   

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά.    

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχεται 
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις   

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής .  H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής  (Υποδείγματα στο Παράρτημα VI) 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης 
και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης 
προς αυτόν προκαταβολής28 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής,  σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της Διακήρυξης,  που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η 
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της 
παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

                                                           
28 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασία. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 
του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

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

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

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1.  Οι πληρωμές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρου 200 του Ν. 4412/16 από τον Ανάδοχο και μετά από 
την σχετική βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής. Η πληρωμή του Αναδόχου μπορεί να γίνεται ως 
ακολούθως: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι 
ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με 
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες29 το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Γ)Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου μπορεί να γίνεται Τμηματικά, με την παράδοση (και 
αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της 
Επιτροπής Παραλαβής) κάθε παραδοτέου ή τμήμα παραδοτέου, σύμφωνα με την σχετική λίστα 
παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην 
προκήρυξη, στη σύμβαση και στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Για τα παραδοτέα που διαρκούν μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να πληρώνεται αναλογικά με την χρονική διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας.   

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

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

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας επιβαρύνεται με 
κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ή άλλα 
έξοδα που κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες 
κρατήσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Πέραν του αναλογούντος, σύμφωνα με την νομική του μορφή,  φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν σε:  

                                                           
29 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 35 

 Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

 Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της 
κράτησης 3%   κατ’ εφαρμογή του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.).  

 Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της 
κράτησης 3%  κατ’ εφαρμογή του 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας   επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων 
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
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αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
αρμόδια Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)η οποία θα συσταθεί αρμοδίως για το συγκεκριμένο έργο και θα 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια ΟΔΕ μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και άλλοι 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 
επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται  σε είκοσι (20) μήνες, (μέχρι 30-6-2020) που μπορεί να 
παραταθεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου. Για τα επιμέρους στάδια παροχής 
υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  οι οποίες ρητά 
αναφέρονται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν από την τεχνική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. Οι τελικές ενδιάμεσες προθεσμίες  θα αναφέρονται ρητά   στη 
σύμβαση. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μόνο εφόσον παρατείνεται και η 
διάρκεια του συνολικού έργου. Στα πλαίσια αυτά, μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την ημερομηνία κατάθεσης, 
μπορεί να παρατείνεται η κατάθεση συγκεκριμένου παραδοτέου, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 
5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης   

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1997(ΦΕΚ 413/1997 τεύχος Β’).  Σκοπός του 
είναι η παραγωγή και η οργάνωση θεατρικών, μουσικών και χορευτικών παραστάσεων, η προβολή της 
θεατρικής παιδείας, και η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητές τους γύρω από τις παραστατικές τέχνες. Ιδιαίτερος στόχος του είναι η διασφάλιση της 
γνήσιας πολιτιστικής μας ταυτότητας και των χαρακτηριστικών ιδιωμάτων της ευρύτερης περιοχής των 
Ιονίων Νήσων. 

 
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, εκτός από τις θεατρικές παραγωγές της Κεντρικής, της Παιδικής και της 
Πειραματικής Σκηνής με έργα από το κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, έχει δημιουργήσει θεατρικά 
εργαστήρια. Στα εφτά τμήματα των θεατρικών εργαστηρίων του, συμμετέχουν πάνω από 280 μαθητές 
όλων των ηλικιών και με αφορμή τα μαθήματα και τα σεμινάρια, παρουσιάζουν παραστάσεις, 
λογοτεχνικές βραδιές και θεατρικά δρώμενα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.  
Αξίζει να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες παραγωγές οι οποίες αντιπροσωπεύουν το όραμα και το 
ιδιαίτερο στίγμα που το χαρακτηρίζει ως ένα νησιωτικό θέατρο με παρελθόν και πλούσια καλλιτεχνική 
παράδοση ειδικά στο λυρικό θέατρο και στη μουσική. Σταθμοί στην καλλιτεχνική του πορεία αποτέλεσαν 
παραγωγές όπερας σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και με 
χορωδίες του νησιού. Οι όπερες «Il Barbiere di Seviglia» του G. Rossini, «La Traviata» του G. Verdi, « La 
serva padrona» του G. Pergolesi, «Dido and Aenias» του H. Purcell, «Silvano» του P. Mascagni, καθώς και 
πολλά Γκαλά, ποιητικές και λογοτεχνικές βραδιές με μουσικές από όλο τον κόσμο, παρουσιάστηκαν σε ένα 
ευρύ κοινό, όχι μόνο σε αμιγώς θεατρικούς, αλλά και σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ναούς, 
πλατείες του ιστορικού κέντρου της πόλης, σε πλατείες και ιστορικά κτήρια χωριών. Η συνεργασία του 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας με το χοροθέατρο “Ήρος Άγγελος” στα έργα «Εν πλω», «Φαίδρα» και «Εδουάρδος ΙΙ» 
έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να μυηθεί στη τέχνη του σύγχρονου χορού. Το μεγάλο ενδιαφέρον και η 
ανταπόκριση του κόσμου στις παραστάσεις αυτές, επιβεβαίωσαν την επιλογή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. να εντάξει 
χοροθεατρικές παραστάσεις στον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό. 

Από το 2008 συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με στόχο την γνωριμία, την ανταλλαγή και την 
συνδημιουργία, με άλλους πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού. Αξίζει να αναφερθούμε στην παραγωγή 
της όπερας του Rossini “Il cambiale di matrimonio”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 
Συνεργασίας, Ελλάδα – Ιταλία 2000 – 2006, “La Bottega delle voci”, στην οποία συμμετείχαν νέοι λυρικοί 
τραγουδιστές και συμφωνική ορχήστρα νέων μουσικών και παρουσιάστηκε στην Ελλάδα και στην Ιταλία. 
Μέσα από το πρόγραμμα, δόθηκε σε αυτούς τους νέους καλλιτέχνες, η ευκαιρία να συμμετέχουν στα 
σεμινάρια, στις πρόβες και στις παραστάσεις αυτής της υψηλών προδιαγραφών παραγωγής με 
αποτέλεσμα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να αναμετρηθούν σκηνικά με την τέχνη τους και να 
τολμήσουν, με επιτυχία, να ανοίξουν τα φτερά τους για μια διεθνή καριέρα στο Λυρικό Θέατρο. Το έργο 
είχε και συνέχεια την επόμενη προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 με τίτλο «LA BOTTEGA DELLE VOCI 
CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» όπου το ΔΗΠΕΘΕ οργάνωσε την παραγωγή 9 συνολικά 
παραστάσεων με το έργο “ασκήσεις ετοιμότητας” “ IN READINESS”και παρουσιάστηκε στις 18 Μαΐου με 
αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, 
στις 31 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, στις 5 Ιουνίου, στο Teatro Mercadante στην πόλη 
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Cerignola της Ιταλίας, στις 14 και 15 Ιουνίου, στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων της Πάτρα  στις 25 Ιουλίου, 
στο Φεστιβάλ Dance Days 2013 στα Χανιά και στις 19 Οκτωβρίου, στο Teatro Rossini στην πόλη Gioia del 
Colle της Ιταλίας, αποσπώντας θριαμβευτικές κριτικές.  Πλέον  αυτών το ΔΗΠΕΘΕ ανέλαβε to 2013 την 
υλοποίηση για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του έργου  “Talking Land”.  Για την περίοδο 
2014-2015  συμμετέχει ως  εταίρος στην υλοποίηση του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for 
a new Economy» Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας, πιστεύει ότι τα Ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να 
αποτελέσουν το κύριο μοχλό στήριξης του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των Ευρωπαίων Πολιτών και 
να συντελέσουν στη παραγωγή ενός Πολιτιστικού Αγαθού που θα αφορά τις σύγχρονες κοινωνίες με 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενεργοποίηση των νέων δημιουργών. 

Το ΔΗΠΕΘΕ γνωρίζοντας τον πολύπλευρο ρόλο που πρέπει να έχει ο θεσμός αυτός στα πολιτιστικά 
πράγματα της πόλης της οποίας είναι δημιούργημα, συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις σε διάφορες 
πολιτιστικές δράσεις.  

Το ΔΗΠΕΘΕ επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τον Δήμο Κερκυραίων. Με τον νέο 
Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα έχει τον χαρακτήρα κοινωφελούς Επιχείρησης.  Διοικείται από 7μελές 
Διοικητικό συμβούλιο. Πρόσφατα εγκαινίασε με τη υπογραφή προγραμματικής σύμβασης την ιδιαίτερη 
σχέση του με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.: 

Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης» και 
συγκεκριμένα για το Πακέτο Εργασίας (Π.Ε.) 1, παραδοτέο 1.2.3 και 1.2.4,  το Π.Ε. 2, παραδοτέο, 2.2.4.και 
2.2.5, το Π.Ε. 3, παραδοτέο 3.2., 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 και το Π.Ε. 4, παραδοτέο 4.2.1.   στα πλαίσια του 
έργου «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a 
Sustainable Tourism», με ακρωνύμιο «NeTT» (MIS code: 5003218)  που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται 
από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» 

Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις ενέργειες που περιγράφονται τη συνέχεια, οι οποίες και 
αποτελούν αναπόσπαστο και καθοριστικής σημασίας τμήμα του έργου. Ειδικότερα, το έργο του Αναδόχου 
συνίσταται στην παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για 
την υλοποίηση των Ενεργειών αυτών σε αντιστοίχιση με τους στόχους και τα παραδοτέα της πράξης, όπως 
περιγράφονται αναλυτικά στη Φόρμα Αίτησης του Έργου (Application Form) προκειμένου να σχεδιασθούν, 
προετοιμασθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι δράσεις αρμοδιότητάς της 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων:  Δεν απαιτείται 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. από το οποίο 
επίσης έχει εγκριθεί η διάθεση της σχετικής πίστωσης που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
Νομικού Προσώπου.   Δεν απαιτείται κάποια άλλη αδειοδότηση.    

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 
διακριτές ενότητες και παραδοτέα, ώστε να προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια το επιμέρους 
αντικείμενο και ο χρόνος παράδοσης του.  Η υποδιαίρεση αυτή έχει εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή 
του  συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Α) Γενικές πληροφορίες 

Το Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία  2014-2020, συνδέει 11 περιφερειακές ενότητες και 6 
επαρχίες από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Ιταλία.  Το πρόγραμμα έχει 
συνολικό προϋπολογισμό 123.176.899 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συνολικό ποσό 104.700.362 ευρώ για την περίοδο 2014-2020.  



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 41 

Κύριος στόχος του Προγράμματος, είναι να στηρίξει τη στρατηγική της διασυνοριακής συνεργασίας για 
μια πιο ευημερούσα και βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη θεσμών για 
μια δυναμική οικονομία, που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για εκείνους που ζουν στην περιοχή, ιδίως σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης, όπως αυτές.  Κατά συνέπεια οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Η βιώσιμη αξιοποίηση των 
ενδογενών προοπτικών της διασυνοριακής συνεργασίας. Η προώθηση της ολοκλήρωσης στη 
διασυνοριακή περιοχή και της διασύνδεσης σε τομείς, που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της, σε 
πλήρη ακολουθία με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο. Στοχεύοντας επίσης , να 
λειτουργήσει ως κίνητρο, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και αναγκών σε ειδικούς τομείς 
πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να παράγει πρακτικά αποτελέσματα.  

 

Β) γενική περιγραφή Έργου   

Το προτεινόμενο έργο σκοπεύει να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Θεάτρων στην αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τα Θέατρα μπορεί να είναι στο κέντρο ενός ιστού που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά, ζωντανές 
εκδηλώσεις, τον αειφόρο τουρισμό και τον τοπικό οικονομικό ιστό και ταυτόχρονα να παίζει καθοριστικό 
ρόλο συντονίζοντας συμφέροντα και στόχους, όπως: διασφάλιση της ποιότητας σε ζωντανές εμφανίσεις, 
υποστήριξη της προώθησης των τοπικών προϊόντων και της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της 
ελκυστικότητας της περιοχής σε μια προοπτική Βιώσιμου Τουρισμού, και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο 
σημαντικό, να ενισχύσει την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Σκοποί του έργου είναι: 

 Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων διακρατικών σχεδίων διαχείρισης στην δημιουργική πολιτιστική 
βιομηχανία 

 Καλύτερη προστασία φυσικών και ιστορικών χώρων 

 Προώθηση βιώσιμων τουριστικών προορισμών υψηλής φυσικής και πολιτιστικής αξίας στην 
περιοχή του προγράμματος 

 Αυξημένα μέτρα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων 

Οι εταίροι του συγκεκριμένου έργου είναι: 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ (LB):   Puglia Public Theatre Consortium  (ΙΤ) 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

PB 2 Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (ΕΛ) 

PB 3 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας (ΕΛ) 

PB 4 Επιμελητήριο Αχαΐας (ΕΛ) 

PB 5 Petruzzelli Opera House and Theatres of Bari Foundation (ΙΤ)  

ASSOCIATED PARTNER  

AP1 Puglia Region - Department of Economy of Culture 

Γ) Περιγραφή ανά τμήμα αντικειμένου 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1): Διαχείριση του έργου και Συντονισμός 

Παραδοτέο 1.2.2. Συνεδριάσεις συντονισμού έργου 

Το παραδοτέο στοχεύει στην υποστήριξη της Α.Α. στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της συναντήσεων 
των εκπροσώπων των μελών του Δικτύου στην έδρα της. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την προετοιμασία 
και  διοργάνωση μιας συνεδρίασης των εταίρων στην Κέρκυρα που έχει καταρχάς προγραμματιστεί για τις 
7 και 8 Μαρτίου 2019. (Kickoff meeting NeTT Project, Πάτρα 10/7/2018). Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία 
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διεξαγωγής θα αποφασιστεί από τους εταίρους του έργου και θα ανακοινωθεί στον ανάδοχο 15 
τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση της. 

Αναλυτικά η συνάντηση, που θα διαρκέσει 2 ημέρες, περιλαμβάνει:  

o Εξασφάλιση και προετοιμασία αίθουσας  

o Ενοικίαση αίθουσας (εφόσον απαιτείται) 

o Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή προσκλήσεων – προγράμματος ηλεκτρονικά, 
παραγωγή banners, σύνταξη και προώθηση Δελτίο τύπου 

o Διανομή folders, notebooks, στυλό  

o Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (προσέλευση -πρακτικά)  

o Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης  

o Coffee break και ελαφρύ γεύμα (15 άτομα)  

o Παρουσία Συνεργάτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης  

o Τοποθέτηση ηχητικών και εγκαταστάσεων φωτισμού (εφόσον απαιτείται) 

o Διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά - Ελληνικά)  

 Παραδοτέα: έκθεση απολογιστική και τεκμήρια για κάθε υποχρέωση του αναδόχου  

 

Παραδοτέο 1.2.3. Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου 

Το παραδοτέο στοχεύει στην υποστήριξη της Α.Α. στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της στο εν λόγω 
πρόγραμμα, έναντι των εταίρων της και της Διαχειριστικής Αρχής.  

Στις αρμοδιότητες του Συμβούλου περιλαμβάνονται συνοπτικά τα εξής, τα οποία αναλύονται ακολούθως:  

Ο Σύμβουλος θα έχει σύμβαση για ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής και τις τυχόν παρατάσεις, εφόσον 
υπάρχουν, χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Θα είναι υπεύθυνος να 
βοηθήσει τον εταίρο κατά την προετοιμασία των συνεδριάσεων των εταίρων (πέραν της προηγούμενης 
για την οποία θα έχει την ευθύνη της προετοιμασίας και οργάνωσης), κατά την προετοιμασία των 
διακηρύξεων και διαδικασιών των προμηθειών και γενικότερα των συμβάσεων υπηρεσιών, κατά την 
προετοιμασία και την υποβολή των εκθέσεων προόδου. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη συνδρομή σε 
οποιοδήποτε άλλο διοικητικό θέμα μπορεί να προκύψει.   Η ομάδα έργου του Συμβούλου θα πρέπει να 
συγκροτείται από τρία τουλάχιστον μέλη: έναν υπεύθυνο έργου, έναν οικονομολόγο με πτυχίο λογιστικής, 
και έναν υπεύθυνο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Επίσης, σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να 
προβλέψει  για μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους συνεργάτες του στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 
στην Κέρκυρα. 

1) Υποστήριξη στην επίβλεψη της προόδου εργασιών 

 Ο Σύμβουλος θα παρακολουθεί τεχνικά την πρόοδο των δράσεων των υποέργων, με σκοπό: 

- τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των 
εγκεκριμένων ΤΔΥ και των υπογεγραμμένων συμβάσεων 

- την προετοιμασία των διακηρύξεων και διαδικασιών υλοποίησης των προμηθειών και των συμβάσεων 
υπηρεσιών 

- την ακριβή τήρηση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης εργασιών και υποέργων 

- τη γνωμοδοτική εισήγηση στην Επιτροπή Παραλαβής των υποέργων 

Οι ομάδες έργου και οι λοιποί ανάδοχοι θα έχουν την υποχρέωση να τον ενημερώνουν για όποιο θέμα 
τους ζητηθεί και να του παρέχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου του. 
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2) Οικονομική διαχείριση του έργου 

Οι βασικοί στόχοι του Πακέτου είναι η συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της οικονομικής 
διαχείρισης του έργου.   Η παρακολούθηση θα είναι πολυεπίπεδη και θα αφορά τον έλεγχο της 
υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του έργου, του χρονοπρογραμματισμού αυτών, 
της υλοποίησης των πληρωμών, των αποκλίσεων από τα εγκεκριμένα Πλάνα   και όλων των στόχων που 
είχαν τεθεί μέσω αυτών και που αφορούσαν την υλοποίηση των δράσεων του έργου. 

Πιο αναλυτικά ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα ασχοληθεί με: 

 Καταγραφή και καταχώρηση δαπανών των πράξεων που υλοποιούνται από την Α.Α. σύμφωνα με 
του κανόνες και τα πρότυπα της Λογιστικής, σε συνεργασία με το λογιστήριο της Α.Α. 

 Έλεγχο των δαπανών των δράσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών της Α.Α. 

3) Συμπλήρωση των απαραίτητων δελτίων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
(μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων κλπ) 

Ο Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του 
έργου και των υποέργων του, σύμφωνα με τις διαχειριστικές απαιτήσεις του ΟΠΣ και της αρμόδιας αρχής 
Διαχείρισης. Κατά την έναρξη του έργου, ο Σύμβουλος θεωρεί πως πρωταρχικά θα είναι απαραίτητη η 
επικαιροποίηση του Application Form (A.F.), σε νέους ρεαλιστικά εφαρμόσιμους όρους. Με βάση τα 
επικαιροποιημένα A.F.,  και μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης, θα 
καταρτισθεί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυρίως έργου που θα περιλαμβάνει και τους στόχους 
και τα milestones ανά υποέργο, εφόσον αυτό απαιτείται. Ο Σύμβουλος θα θέτει περιοριστικά 
χρονοδιαγράμματα ανά ανάδοχο κάθε υποέργου για την παράδοση των απαιτούμενων, κάθε φορά, 
διαχειριστικών στοιχείων, έτσι ώστε να συμπληρώνει με ακρίβεια, και κυρίως χρονική συνέπεια τα 
απαιτούμενα διαχειριστικά έγγραφα (μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, τριμηνιαία/εξαμηνιαία/ ετήσια 
δελτία παρακολούθησης).  

Η προετοιμασία των περιοδικών ή τακτικών εκθέσεων προόδου προς τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, 
θα γίνεται με την ευθύνη του Συμβούλου. Για τον σκοπό αυτό, ο Σύμβουλος, θα είναι υπεύθυνος για τον 
έγκαιρο προγραμματισμό για την προετοιμασία των αντίστοιχων Αναφορών η/και Εκθέσεων Προόδου. Θα 
συμβάλλει στην προετοιμασία της Α.Α. για τη συμμετοχή της στις συναντήσεις των εταίρων με το 
κατάλληλο υλικό.  Στην περίπτωση αντιμετώπισης καθυστερήσεων στη συλλογή των πρωτογενών 
στοιχείων που θα απαιτούνται για την προετοιμασία της πρότασης, ο Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος να 
ενημερώσει τον αρμόδιο για θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στην 
πορεία των έργων ή στην απώλεια κονδυλίων, προτείνοντας προς τούτο το προβλεπόμενο εναλλακτικό 
σχέδιο για εκτέλεση. 

4) Γενική συμβουλευτική υποστήριξη προς την Α.Α. για θέματα υλοποίησης του έργου.  

Ο στόχος της δραστηριότητας ουσιαστικά, που αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης, είναι αφ’ ενός η 
επίσπευση υλοποίησης των εργασιών των υποέργων που εντοπίστηκαν προβλήματα και αφ’ ετέρου η 
βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τις ανάγκες των υποέργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
με την εξέλιξη της υλοποίησης τους. 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής ο Σύμβουλος θα προβεί, κατόπιν των πορισμάτων που έλαβαν 
χώρα κατά τη προηγούμενη δραστηριότητα, στην εισήγηση τεχνικο-οικονομικών θεμάτων για τα οποία 
χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και αφορούν σε τεχνικά και οικονομικά θέματα υλοποίησης των 
έργων/υποέργων. 

Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με προβλήματα/κινδύνους που 
εντοπίζονται κατά την υλοποίηση των υποέργων και η διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων 
αντιμετώπισή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του «Έργου». 
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Παραδοτέα: Τρίμηνες απολογιστικές εκθέσεις. Πλέον αυτών ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εντός 15 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αναλυτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται  επακριβώς ο 
τρόπος, η μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε παραδοτέου τους συνολικού  έργου. 
Η έκθεση θα εισαχθεί, με την υποστήριξη του αναδόχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων. 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα 

Παραδοτέο 2.2.4:  Τελικές συνδιασκέψεις  

Σε αυτό το παραδοτέο ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την Α.Α. κατά τη συμμετοχή της σε 2 τελικές  
συνδιασκέψεις και παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων σε μια αντίστοιχη εκδήλωση που θα γίνει στην 
Κέρκυρα.  

Κατά το πρώτο σκέλος ο ανάδοχος οφείλει να επιμεληθεί της εισήγησης που θα παρουσιάσει ο 
εκπρόσωπος της Α.Α. και εφόσον απαιτείται να συμμετάσχει και στις δύο αυτές συνδιασκέψεις. 

Κατά το δεύτερο σκέλος έχει την ευθύνη της διοργάνωση αντίστοιχης τοπικής εκδήλωσης στην Κέρκυρα, 
Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται: 

o Εξασφάλιση και προετοιμασία αίθουσας  

o Προσδιορισμός ημερομηνίας και  ειδικού θεματικού ενδιαφέροντος της συνδιάσκεψης, σε 
συνεννόηση με την Α.Α. και τον επικεφαλής εταίρο  

o Ενοικίαση αίθουσας (εφόσον απαιτείται) 

o Εξασφάλιση ειδικών εισηγητών 

o Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή προσκλήσεων – προγράμματος ηλεκτρονικά, 
παραγωγή banners, σύνταξη και προώθηση Δελτίο τύπου 

o Διανομή folders, notebooks, στυλό  

o Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (προσέλευση -πρακτικά)  

o Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης  

o Coffee break   (μέχρι 100 άτομα)  

o Παρουσία Συνεργάτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης  

o Τοποθέτηση ηχητικών και εγκαταστάσεων φωτισμού (εφόσον απαιτείται) 

o Διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά - Ελληνικά) ή ασύρματο σύστημα μετάφρασης, εφόσον απαιτείται 

 Παραδοτέα: έκθεση απολογιστική και τεκμήρια για κάθε υποχρέωση του αναδόχου  

 

Παραδοτέο 2.2.5.: Προώθηση έργου στα ΜΜΕ 

Κατά τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να οργανώσεις 2 συνεντεύξεις τύπου, εκ των 
οποίων η μια στην αρχή της εξέλιξης του έργου και η άλλη στο τέλος ώστε να αναφερθούν και να 
προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου.  

Επίσης καθόλη τη διάρκεια του έργου και ιδιαίτερα στις πλέον σημαντικές  στιγμές της εξέλιξής του, να 
εκδίδει και να προωθεί τουλάχιστον τέσσερα (4) δελτία τύπου. Τέλος να καλύπτει φωτογραφικά και σε 
βίντεο τις σημαντικές στιγμές του έργου, ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχείο προβολής του έργου για 
μελλοντική αξιοποίηση. 
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Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση 2 συνεντεύξεων τύπου, τεσσάρων 
δελτίων τύπου και ενός φωτογραφικού –βίντεο αρχείου. 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3): Δραστηριότητες οικοδόμησης ικανοτήτων 

Παραδοτέο 3.2.2.:  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες Χρηματοδότησης 

Με στόχο την ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας στους τομείς της Δημιουργικής και Πολιτιστικής 
Βιομηχανίας αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα με τη 
δημιουργία και τον πολιτισμό, ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει ένα Εργαστήριο με κεντρική 
θεματολογική κατεύθυνση τις διαδικασίες συγκέντρωσης κεφαλαίων για την ΔΠΒ της Κέρκυρας.  

Το εργαστήριο έχει ως κεντρική θεματική ως ένα εναλλακτικό τρόπο για την οικονομική βιωσιμότητα των 
φορέων της ΔΠΒ, τη δημιουργία μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 
πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη 
συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που προτείνονται από τους χορηγητές  ή τους  πολίτες 
αλλά εγκρίνεται η υλοποίηση τους από τα θεσμικά όργανα. Η δημιουργία και η λειτουργία της  
πλατφόρμας γίνεται γνωστή μέσα από τις προωθητικές δράσεις του έργου.   

Συνοπτικά η πλατφόρμα δέχεται προτάσεις και πόρους. Η μέθοδος αυτή συμμετοχικής χρηματοδότησης, 
γνωστή διεθνώς ως crowdfunding, έχει στο πυρήνα της φιλοσοφίας της την ευαισθητοποίηση και 
ενθάρρυνση των συμπολιτών μας, για να εισφέρουν ό,τι ο καθένας μπορεί, ώστε να υλοποιηθούν έργα 
σχετικά με το αντικείμενο της πλατφόρμας, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ενίσχυση της 
Δημιουργικής και πολιτιστικής Βιομηχανίας στην Κέρκυρα.   

Το εργαστήριο θα οργανωθεί με 20 τουλάχιστον συμμετέχοντες και  θα διαρκέσει για περίπου 20 ώρες 
κατανεμημένες σε μια εβδομάδα. Εισηγητές θα είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, γνώστες του 
αντικειμένου. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί φάκελος εργασίας κα στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής.   

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του εργαστηρίου (παρουσιολόγια, 
εισηγήσεις κλπ) 

 

Παραδοτέο 3.2.3.:  Εργαστήριο με θέμα τις Μεθοδολογίες Κοινής Προώθησης 

Με στόχο την ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας στους τομείς της Δημιουργικής και Πολιτιστικής 
Βιομηχανίας αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα με τη 
δημιουργία και τον πολιτισμό, ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει ένα Εργαστήριο με κεντρική 
θεματολογική κατεύθυνση τις Μεθοδολογίες κοινής προώθησης Πολιτιστικών αγαθών 

Η οικονομική ύφεση από την μία πλευρά αλλά και η ανάγκη για τους φορείς της ΔΠΒ της Κέρκυρας να 
ξεπεράσουν τα όρια της δράσης τους, επιβάλει την αναζήτηση τρόπων συνεργασίας και τη δημιουργία 
συνεργειών για τη συν-προώθηση των πολιτιστικών αγαθών.   

 Το εργαστήριο θα οργανωθεί με 20 τουλάχιστον συμμετέχοντες και  θα διαρκέσει για περίπου 20 ώρες 
κατανεμημένες σε μια εβδομάδα. Εισηγητές θα είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, γνώστες του 
αντικειμένου. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί φάκελος εργασίας κα στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής.   

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του εργαστηρίου (παρουσιολόγια, 
εισηγήσεις κλπ) 

 

Παραδοτέο 3.2.4.:  Εργαστήριο με θέμα το Interclustering 

Με στόχο την ενεργοποίηση της τοπικής κοινότητας στους τομείς της Δημιουργικής και Πολιτιστικής 
Βιομηχανίας αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα με τη 
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δημιουργία και τον πολιτισμό, ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει ένα Εργαστήριο με κεντρική 
θεματολογική κατεύθυνση το Interclustering. 

Στην Κέρκυρα λειτουργούν και μάλιστα με εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα,  χιλιάδες επιχειρήσεις 
στους τομείς των υπηρεσιών, κύρια του τουριστικού τομέα. Η Βιομηχανία του θεάματος – ακροάματος 
που υπηρετούν οι φορείς της ΔΠΒ, με μεγάλη άνεση θα μπορούσαν να δικτυωθούν σε συνεργατικούς 
σχηματισμούς με αυτές ή μεταξύ τους αλλά και με αυτές με win – win αποτελέσματα. Η δημιουργία και 
λειτουργία των συνεργατικών σχηματισμών αποτελεί    τη θεματική κατεύθυνση του εργαστηρίου αυτού.  

 Το εργαστήριο θα οργανωθεί με 20 τουλάχιστον συμμετέχοντες και  θα διαρκέσει για περίπου 20 ώρες 
κατανεμημένες σε μια εβδομάδα. Εισηγητές θα είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους, γνώστες του 
αντικειμένου. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί φάκελος εργασίας κα στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής.   

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του εργαστηρίου (παρουσιολόγια, 
εισηγήσεις κλπ) 

 

Παραδοτέο 3.2.5.:  Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Ψηφιακής 
Διαχείρισης 

 Συντονισμένη από εταίρο BΡ5 (PETRUZZELLI OPERA HOUSE AND THEATRES OF BARI FOUNDATION) θα 
δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα για την ψηφιακή ολοκληρωμένη διαχείριση, ενθάρρυνση της 
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, ενσωμάτωση διάφορων εργαλείων συνεργασίας και 
συνεργασίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης, τουριστικές και πολιτιστικές πληροφορίες, ηλεκτρονικό 
εμπόριο, μάρκετινγκ, CRM, διαχείριση ψηφιακής κοινότητας.  

Σε αυτήν την πλατφόρμα οι λοιποί εταίροι του έργου θα καταχωρούν τα στοιχεία της περιοχής ευθύνης 
τους. Ο ανάδοχος του παρόντος έργου αναλαμβάνει να συλλέξει όλα τα σχετικά στοιχεία και να τα 
καταχωρήσει , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ψηφιακής πλατφόρμας και με την καθοδήγηση του εταίρου 
ΡΒ5 και του επικεφαλής εταίρου.  
  
Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του έργου και σχετική 
διαβεβαίωση του υπεύθυνου έργου (ΡΒ5) 

 
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΕ4): Πιλοτικές δράσεις - Ολοκληρωμένα εργαστήρια παραγωγής 

Παραδοτέο 4.2.1.: Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών 
InterClustering Strategy 

Λίγο καιρό πριν από τη λήξη του προγράμματος ο ανάδοχος οφείλει να οργανώσει, συντονίσει και 
υλοποιήσει Στρογγυλό τραπέζι για την ανάπτυξη της στρατηγικής διασύνδεσης. Στο Τραπέζι αυτό  οι 
τοπικοί παράγοντες από επιλεγμένους επιχειρηματικούς τομείς θα συνεργαστούν για να επιλέξουν την 
καταλληλότερη στρατηγική συγχρηματοδότησης και συνπροβολής για ένα "Κοινό Ολοκληρωμένο 
Καινοτόμο Προϊόν/ Shared Integrated Innovative Product " (SHIIP). Αντίστοιχο τραπέζι θα οργανωθεί και 
στην Πάτρα από τους εκεί τοπικούς φορείς, στο οποίο ο ανάδοχος θα συμβάλει με εξωτερικό συνεργάτη 
του.    

Στη ευθύνη του αναδόχου, εμπεριέχονται ότι σχετικό με την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. Αναλυτικά: 

o Εξασφάλιση και προετοιμασία αίθουσας  

o Προσδιορισμός ημερομηνίας σε συνεννόηση με την Α.Α. και τον επικεφαλής εταίρο  

o Ενοικίαση αίθουσας (εφόσον απαιτείται) 

o Εξασφάλιση ειδικών εισηγητών από επιλεγμένους επιχειρηματικούς τομείς και την ΔΠΒ 

o Εξασφάλιση συντονιστή 
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o Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή προσκλήσεων – προγράμματος ηλεκτρονικά, 
παραγωγή banners, σύνταξη και προώθηση Δελτίο τύπου 

o Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (προσέλευση -πρακτικά)  

o Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης  

o Coffee break   (μέχρι 100 άτομα)  

o Παρουσία Συνεργάτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης  

o Τοποθέτηση ηχητικών και εγκαταστάσεων φωτισμού (εφόσον απαιτείται) 

o Διερμηνεία (Ελληνικά - Αγγλικά - Ελληνικά) ή ασύρματο σύστημα μετάφρασης, εφόσον απαιτείται 

 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του έργου.   

 

Μεθοδολογία υλοποίησης: 

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου είναι αντικείμενο της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων, με 

βάση την πρόταση   του υποδείγματος Τεχνικής Προσφοράς 

 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης: 

Οι οικονομικοί φορείς κατά την οργάνωση της Ομάδας Έργου και την επιλογή του Υπεύθυνου Έργου θα 
πρέπει να λάβουν υπόψη τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που αναφέρονται στην ενότητα 2.2.6. 
της παρούσας πρόσκλησης 

  

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: 

Η σύμβαση προβλέπεται να διαρκέσει 20 μήνες με υποθετική έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2018 (Λήξη 
30/5/2020). Εφόσον η δυνατότητα έναρξης   μεταβληθεί μεταβάλλεται αντίστοιχα  και η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης.  Παράταση του συνολικού έργου θα επιφέρει αυτόματη μετατροπή και παράταση του 
παρόντος έργου.  

Οι χρόνοι παράδοσης στο παρακάτω διάγραμμα πιθανόν να διαφοροποιηθούν, μετά από σχετική 
απόφαση τω εταίρων. Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως για τις αλλαγές  

Αρ. 
Παραδοτέ
ου 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.2.3 Συνεδριάσεις συντονισμού έργου                     

1.2.3 Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου                     

2.2.4 Τελική συνάντηση                     

2.2.5 Προώθηση έργου στα ΜΜΕ                     

3.2.2  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες 
Χρηματοδότησης 

                    

3.2.3 Εργαστήριο με θέμα τις Μεθοδολογίες Κοινής 
Προώθησης 

                    

3.2.4 Εργαστήριο με θέμα το Interclustering                     

3.2.5 Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην 
πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Ψηφιακής 
Διαχείρισης 

                    

4.2.1 Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών 
InterClustering Strategy  
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Υπεργολαβία:   Παραπομπή στο άρθρο 4.4. της διακήρυξης 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών: Στα όρια του Δήμου Κέρκυρας   

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης:  

Η διαδικασία παρακολούθησης της σύμβασης περιγράφεται στο άρθρο. 6.1. της διακήρυξης  

Αντίστοιχα η διαδικασία παραλαβής στο άρθρο 6.3 

Τα παραδοτέα συνοπτικά είναι: 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1): Διαχείριση του έργου και Συντονισμός 

Παραδοτέο 1.2.2. Συνεδριάσεις συντονισμού έργου 

Παραδοτέα: έκθεση απολογιστική και τεκμήρια για κάθε υποχρέωση του αναδόχου  

Παραδοτέο 1.2.3. Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου 

Παραδοτέα: Τρίμηνες απολογιστικές εκθέσεις. Πλέον αυτών ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εντός 15 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αναλυτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται  επακριβώς ο 
τρόπος, η μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε παραδοτέου τους συνολικού  έργου. 
Η έκθεση θα εισαχθεί, με την υποστήριξη του αναδόχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ2): Πληροφόρηση και δημοσιότητα 

Παραδοτέο 2.2.4:  Τελικές συνδιασκέψεις  

Παραδοτέα: έκθεση απολογιστική και τεκμήρια για κάθε υποχρέωση του αναδόχου  

Παραδοτέο 2.2.5.: Προώθηση έργου στα ΜΜΕ 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση 2 συνεντεύξεων τύπου, τεσσάρων 
δελτίων τύπου και ενός φωτογραφικού –βίντεο αρχείου. 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ3): Δραστηριότητες οικοδόμησης ικανοτήτων 

Παραδοτέο 3.2.2.:  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες Χρηματοδότησης 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του εργαστηρίου (παρουσιολόγια, 
εισηγήσεις κλπ) 

Παραδοτέο 3.2.3.:  Εργαστήριο με θέμα τις Μεθοδολογίες Κοινής Προώθησης 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του εργαστηρίου (παρουσιολόγια, 
εισηγήσεις κλπ) 

Παραδοτέο 3.2.4.:  Εργαστήριο με θέμα το Interclustering 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του εργαστηρίου (παρουσιολόγια, 
εισηγήσεις κλπ) 

Παραδοτέο 3.2.5.:  Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Ψηφιακής 
Διαχείρισης 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του έργου και σχετική 
διαβεβαίωση του υπεύθυνου έργου (ΡΒ5) 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΕ4): Πιλοτικές δράσεις - Ολοκληρωμένα εργαστήρια παραγωγής 

Παραδοτέο 4.2.1.: Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών 
InterClustering Strategy 

Παραδοτέα: Απολογιστική έκθεση με τεκμήρια για τα  επιτυχή εκτέλεση του έργου.   
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Εκπαίδευση προσωπικού:   Δεν απαιτείται 

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη: Σχετική αναφορά στο άρθρο 4.1. της διακήρυξης    

Προαιρέσεις: Δεν προβλέπονται  

Παρατάσεις: Σχετική αναφορά στο άρθρο 6.2.2. της διακήρυξης 

Τροποποίηση Σύμβασης: Ομοίως  στο άρθρο 6.2. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). Ο αναλογούν Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από 
πόρους του Δημοτικού Περιφερειακού Θέατρου Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 61.00.17.002 σχετική πίστωση του 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  και επόμενων ετών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  33.300,00€ 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ . Ανάλυση και Τεκμηρίωση 
προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα:  

 

Παραδοτέο Περιγραφή ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Φ.Π.Α. ΜΕ ΦΠΑ 

D1.2.3 Συνεδριάσεις συντονισμού έργου 2.200,00 € 528,00 € 2.728,00 € 

D1.2.4 Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου 5.500,00 € 1.320,00 € 6.820,00 € 

D2.2.4 Τελική συνάντηση 2.200,00 € 528,00 € 2.728,00 € 

D2.2.5 Προώθηση έργου 1.900,00 € 456,00 € 2.356,00 € 

D3.2.2  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες Χρηματοδότησης 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

D3.2.3 
Εργαστήριο με θέμα τις Μεθοδολογιες Κοινής 
Προώθησης 4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

D3.2.4 Εργαστήριο με θέμα το Interclustering 
4.500,00 € 1.080,00 € 5.580,00 € 

D3.2.5 
Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα 
Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαχείρισης 3.000,00 € 720,00 € 3.720,00 € 

D4.2.1 
Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέμα 
την ανάπτυξη στρατηγικών InterClustering Strategy  5.000,00 € 1.200,00 € 6.200,00 € 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  33.300,00 € 7.992,00 € 41.292,00 € 

 

 

Τιμές αναφοράς:   Έγινε έρευνα αγοράς με βάση ανάλογες προσκλήσεις έργων διασυνοριακής 
συνεργασίας, ενώ χρησιμοποιήθηκαν βασικά οικονομικά  συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενες 
διαγωνιστικές διαδικασίες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Στον π/υ του έργου έχει γίνει Βελτιστοποίηση (budget 
optimization) με την επίβλεψη και έγκριση της Διαχειριστικής  Αρχής.  

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: Δεν προβλέπονται  

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: Ο αναλογούν Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται στο ποσό των 
επτά εννιακοσίων ενενήντα δύο  ευρώ (7.992,00) 

 



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 50 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ   

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων οι  αναθέτουσες αρχές 
συντάσσουν ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με βάση την τυποποιημένη υπεύθυνη δήλωση Τ.Ε.Υ.Δ. που 
διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr,, 
η οποία θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται 
ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου έχει ενσωματωθεί 
στο κείμενο της διακήρυξης, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

Η ως άνω δήλωση αναρτάται και σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να συντάξουν οι οικονομικοί 
φορείς τη σχετική απάντηση τους. 

 Για την ορθή συμπλήρωση του δείτε την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Αρχής, «Ειδικά θέματα 
συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» 

 Δείτε επίσης, την κατευθυντήρια οδηγία 15, «Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)» 

 
  

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 (αα)/ αναθέτοντα φορέα 
(αφ) 
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. - Κ.Ε.Δ.Κ.) ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δημοτικό Θέατρο, 49100 Κέρκυρα] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Άκης Χειρδάρης] 
- Τηλέφωνο: [266104-136] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [dipethek@otenet.gr] NUTS III: EL222 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.dipethek.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» 79952000-2  Υπηρεσίες εκδηλώσεων,  75112100-5 
Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια, 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης, 
80520000-5 Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, 72312000-5 Υπηρεσίες εισαγωγής δεδομένων] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΝΑΙ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

http://www.hsppa.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true


ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 51 

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, 

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

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

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

Τμήματα Απάντηση: 

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

[   ] 
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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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη 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; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;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 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
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  
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 

[] Ναι [] Όχι 
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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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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 
εγκατάστασήςxxxii; 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: 

1) 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 : 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

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

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

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxiii, ο οικονομικός φορέας 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 ιδιωτικούςxxxiv: 

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

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
(μήνες) 

ΕΤΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗ

Σ 

Π/Υ σε € 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

% 

        

        

  
 

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

 
α/α Εταιρία (στην 

περίπτωση Ένωσης η 
κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο μέλους 
Ο.Ε. 

Ρόλος στην ομάδα Έργου. 
Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

    

    

Σε περίπτωση που απαιτείται: Πίνακα των εξωτερικών 
συνεργατών τους που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  
α/α Ονοματεπώνυμο μέλους 

Ο.Ε. 
Ρόλος στην ομάδα Έργου. Θέση 
στο σχήμα υλοποίησης 

   

   
 

3) 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) [……] 

4) 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: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

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

[....……] 

 



ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», έργου 

Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (ΝeTT) 

 

 

Σελίδα 63 

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): 
[……][……][……] 
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Μέρος V: 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 
αναφέρονταιxxxvii, 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 
δωρεάνxxxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Αναθέτουσα Αρχή  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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III– Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ενότητα 2.3.1. της παρούσας πρόσκλησης, κριτήριο ανάθεσης της 
Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής η οποία εκτιμάται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης και συντελεστών 
στάθμισης με τα οποία βαθμολογείται η τεχνική προσφορά, τα οποία και αναφέρονται.  

Στα κριτήρια αυτά καλείται ο υποψήφιος να απαντήσει και να τεκμηριώσει τις ειδικές γνώσεις του 
αντικειμένου και τη δυνατότητα  του να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ολοκληρώσει το έργο κατά 
τρόπο άρτιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»  

    στα πλαίσια του έργου  «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to 

develop a Sustainable Tourism», με ακρωνύμιο «NeTT» (MIS code: 5003218) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 

Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 -2020,    

Στοιχεία οικονομικού φορέα 

Επωνυμία……………………………………………. 
ΑΦΜ………………………………………………… 
ΔΟΥ…………………………………………………. 
Διεύθυνση…………………………………………… 
Τηλ…………………………………………………... 
FAX..………………………………………………... 
Email..……………………………………………….. 
Ημερομηνία..…./.…../……. 
Προς : ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Κέρκυρα 49100 
 
Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για τη διακήρυξη σας με αριθμό ……/2018 σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα : 

Τίτλος παραδοτέου 

Προσφερόμενη τιμή (€)  

Μη 
συμπεριλαμβανομέ

νου Φ.Π.Α 
(Αριθμητικά)  

Φ.Π.Α 
(Αριθμητικά) 

Συμπεριλαμβανομ
ένου Φ.Π.Α 

(Αριθμητικά) 

Συνεδριάσεις συντονισμού έργου    

Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου    

Τελική συνάντηση 
   

Προώθηση έργου στα ΜΜΕ    

 Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες Χρηματοδότησης    

Εργαστήρια με θέμα τις Μεθοδολογιες Κοινής 
Προώθησης 

   

Εργαστήριο με θέμα το Interclustering    

Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα 
Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαχείρισης 

   

Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με 
θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών InterClustering 
Strategy  

   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο    

Συνολική τιμή (συμπεριμ/νου ΦΠΑ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
 
 
Ημερομηνία 
Για τον προσφέροντα 
 
 
Σφραγίδα / Υπογραφή 
Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης   

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. …./2018 
 
 
ΜΕΤΑΞΥ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Κέρκυρας 

ΚΑΙ ……………………………………………….. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»  

στα πλαίσια του έργου  «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to 
develop a Sustainable Tourism», με ακρωνύμιο «NeTT» (MIS code: 5003218) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 -2020, 

Συμβατικού Τιμήματος ………..€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Στην Κέρκυρα σήμερα την ……….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) με Α.Φ.Μ. 090240606, Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 
που εδρεύει στην Κέρκυρα (Γ. Θεοτόκη –Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας 491 00) και εκπροσωπείται νόμιμα 
από την Πρόεδρο του, κ. Ευαγγελία Ράντου , που στη συνέχεια της παρούσας θα αποκαλείται για 
συντομία αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή » 

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………..που εδρεύει ……………………οδός ………………Τ.Κ 
……………………………….Τηλέφ.: ……………………………, Φαξ : ……………………………έχει αριθμό φορολογικού 
μητρώου ………………, υπάγεται στη ………………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., 
…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

2) Την από …………………. προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 
προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ. ………………………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

  

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο 
σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 
των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. 
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Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 
αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Παραδοτέα: Τις υπηρεσίες που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή, σύμφωνα με τη σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 

Προσφορά: η από ……………………προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και 
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΜΗΜΑ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

D1.2.3 Συνεδριάσεις συντονισμού έργου 
 

D1.2.4 Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου  

D2.2.4 Τελική συνάντηση  

D2.2.5 Προώθηση έργου στα ΜΜΕ  

D3.2.2  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες Χρηματοδότησης  

D3.2.3 Εργαστήρια με θέμα τις Μεθοδολογιες Κοινής Προώθησης  

D3.2.4 Εργαστήριο με θέμα το Interclustering  

D3.2.5 
Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην πλατφόρμα 
Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαχείρισης  

D4.2.1 
Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με θέμα την 
ανάπτυξη στρατηγικών InterClustering Strategy   

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της. Η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται σε Είκοσι   (20) μήνες (μέχρι 30/5/2020). Η κατάθεση των παραδοτέων εμφανίζεται στο 
παρακάτω  χρονοδιάγραμμα 
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Αρ. 
Παραδοτέ
ου 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.2.3 Συνεδριάσεις συντονισμού έργου                     

1.2.3 Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου                     

2.2.4 Τελική συνάντηση                     

2.2.5 Προώθηση έργου στα ΜΜΕ                     

3.2.2  Εργαστήριο με θέμα Μεθοδολογίες 
Χρηματοδότησης 

                    

3.2.3 Εργαστήριο με θέμα τις Μεθοδολογίες Κοινής 
Προώθησης 

                    

3.2.4 Εργαστήριο με θέμα το Interclustering                     

3.2.5 Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων στην 
πλατφόρμα Ολοκληρωμένης Ψηφιακής 
Διαχείρισης 

                    

4.2.1 Διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα την ανάπτυξη στρατηγικών 
InterClustering Strategy  

                    

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Οι πληρωμές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην παρ. 4 άρθρου 200 του Ν. 4412/16 από τον Ανάδοχο και μετά από την σχετική 
βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής. Η πληρωμή του Αναδόχου μπορεί να γίνεται ως ακολούθως: 

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της 
υπηρεσίας. 

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι 
ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με 
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του 
μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως 
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται 
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει 
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες30 το οποίο  
θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

Γ)Η καταβολή της Συμβατικής Τιμής του Έργου μπορεί να γίνεται Τμηματικά, με την παράδοση (και 
αντίστοιχη αποδεδειγμένη παραλαβή εκ μέρους της αναθέτουσας Αρχής – μέσω των Πρακτικών της 
Επιτροπής Παραλαβής) κάθε παραδοτέου ή τμήμα παραδοτέου, σύμφωνα με την σχετική λίστα 
παραδοτέων, που έχει κατατεθεί στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και όπως αναγράφονται στην 
προκήρυξη, στη σύμβαση και στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης. Για τα παραδοτέα που διαρκούν μέχρι τη 
λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος μπορεί να πληρώνεται αναλογικά με την χρονική διάρκεια παροχής της 
υπηρεσίας.   

Για να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16. 

                                                           
30 Βλ. Απόφαση 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών, στο βαθμό που η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής της 
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β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

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

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ή άλλα έξοδα που κατά 
νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις 
σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

Πέραν του αναλογούντος, σύμφωνα με την νομική του μορφή,  φόρου εισοδήματος, ο υποψήφιος 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν σε:  

 Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  

 Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της 
κράτησης 3%   κατ’ εφαρμογή του ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.).  

 Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, επί της 
κράτησης 3%  κατ’ εφαρμογή του 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 
την εκτέλεση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 
την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος 
υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της 
ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

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

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας   επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται 
στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Ο Νόμος 4412/16, η από …. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από ………… κατατεθείσα 
προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε 
περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας 
και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύμβαση 

β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

γ) Η προσφορά του Αναδόχου 

δ) Ο Νόμος 4412/16 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της 
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του 
συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την 
εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις 
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 με τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους.  

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 
παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ –ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει  
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που 
εδρεύουν στην Κέρκυρα, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την 
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η 
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο 
μέρος. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ                                                                  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΑΝΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –  Υποδείγματα εγγυητικών (1.Καλής εκτέλεσης 2. Προκαταβολής) 

 

 

1.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

  

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τo ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κέρκυρας 

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

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»  συνολικής 
αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
προκήρυξή σας. 

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

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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2.Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 

  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Τo ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας 

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

Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής……………………. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», που 
αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με 
αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το 
συνολικό συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας. 

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

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

                                                           
iΣε 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. 
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iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 
v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, 
σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 
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 
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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 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. 
xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 
xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxv 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. 
xxxvi 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.  
xxxvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxviii 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.  


