ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
INTERREG V –B MEDITERRANEAN (MED)
COOPERATION PROGRAMME 2014 – 2020

ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
16θσ ΟΚΤΩΒΛΟΥ 17β
ΚΑΤΕΛΝΘ-60100
Τθλ.: 2351027541
Fax: 2351025187
e-mail: pieriki@otenet.gr

Κατερίνθ, 18/01/2019
Αρικμ. πρωτ.: 20

Αρ. Διακιρυξθσ 01/2019

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
(άρκρο 117 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ147/τ.Αϋ/08-08-2016)
του ζργου:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ζργου
«Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence –
EmbleMatiC» .

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 21.000,00 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α.
CPV: 79822500-7: ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΓΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
CPV: 79800000-2: ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ
Το ζργο χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα INTERREGV-BMEDITERRANEAN (MED)
COOPERATIONPROGRAMME 2014-2020.

ΚΑΤΕΙΝΗ 2019
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ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
INTERREG V –B MEDITERRANEAN (MED)
COOPERATION PROGRAMME 2014 – 2020

ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Κατερίνθ, 18/01/2019
Αρικμ. πρωτ.: 20

16θσ ΟΚΤΩΒΛΟΥ 17β
ΚΑΤΕΛΝΘ-60100
Τθλ.: 2351027541
Fax: 2351025187
e-mail: pieriki@otenet.gr

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ζργου
«Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence –
EmbleMatiC».
ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΥ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ (κατά το άρκρο 117 του Ν. 4412/2016)
ΜΕ ΚΑΤΑΚΕΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ςε Ευρϊ
ΚΙΤΗΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: H πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ.
ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θμερομθνία
18/02/2019

Θμζρα
Δευτζρα

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
Ϊρα
14:30

ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
16ΘΣ ΟΚΤΩΒΛΟΥ 17β, ΚΑΤΕΛΝΘ-60100

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ : Ζωσ τθν 18θ-02-2019, θμζρα Δευτζρα
και ϊρα 14:00 μ.μ. ςτα γραφεία τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ, 16θσ Οκτωβρίου 17β.
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΡΑΝΗ: 21.000,00 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. (CPV: 798225007: ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΓΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - CPV: 79800000-2: ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΥΡΗΕΣΙΕΣ), ςτο πλαίςιο του ζργου: ζργου «EMBLEMATIC MEDITERRANEAN MOUNTAINS
AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE – EmbleMatiC» του προγράμματοσ
INTERREGV-BMEDITERRANEAN (MED) COOPERATIONPROGRAMME 2014-2020.
ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ: από το Ρρόγραμμα INTERREG V-B MEDITERRANEAN (MED)
COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.
Θμερομθνία
Δθμοςίευςθσ
του
πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ ςτο
Κεντρικό
Θλεκτρονικό
Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) ςτθν
ιςτοςελίδα www.eprocurement.gov.gr

Θμερομθνία
Δθμοςίευςθσ
του
πλιρουσ τεφχουσ τθσ διακιρυξθσ ςτο
site τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ Α.Ε.
Ο.Τ.Α. ςτθν ιςτοςελίδα www.pierikianaptixiaki.gr

23/01/2019

23/01/2019

Θμερομθνία
Δθμοςίευςθσςτον
ελλθνικό τφπο

23/01/2019
29/01/2019

Η ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.(ςτο εξισ θ Ανακζτουςα Αρχι), ζχοντασ υπόψθ:
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1. Τον Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
2. Τον Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρκρο 1 τθσ παρ. 2, περί
πρωτότυπων και επικυρωμζνων αντιγράφων.
3. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…» .
4.Τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Kαταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ » .
5.Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Kφρωςθ κϊδικα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ» .
6.Τον Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά
κζματα » .
7.Τθσ απόφαςθσ του υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με αρικμ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ
1781/Β’/23-5-2017) «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)».
8.Τθσ απόφαςθσ του υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με αρικμ. 56902/215/19-5-2017
(ΦΕΚ 1924/Β’/2-6-2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».
9.Το Ν.3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α/05-08-2008) «Ρολιτιςτικό Κζντρο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και
άλλεσ διατάξεισ» , ειδικότερα το άρκρο 12 ςχετικά με τθν πιςτοποίθςθ φορζων που
παρζχουν διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ ςτο Δθμόςιο.
Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
10. Το γεγονόσ ότι θ δαπάνθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ το ΦΡΑ είναι κατϊτερθ από το ποςό των
60.000 ευρϊ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016, επιτρζπεται
θ προςφυγι ςτθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ θ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ
απλοποιθμζνθσ προκιρυξθσ.
11.Τθναρικμ. 300488/ΥΔ1244/ΦΕΚ Βϋ1099/19-4-2016 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ
Συςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτωνςυνεργαςίασ του ςτόχου
«ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΛΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑ»
12.Τθν 2β/311/17-01-2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, με τθν οποία
ςυγκροτικθκε θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ διαγωνιςμϊν για τθ ςφναψθ
δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 για το ζτοσ
2018.
13.Τθν αρ. 2β/311/17-01-2019 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περί ζγκριςθσ
διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ για το ζργο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ζργου «Emblematic Mediterranean
Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» .
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ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνιςμό για το ζργο:: «ΣΧΕΔΙΑΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ του ζργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of
excellence – EmbleMatiC», ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ INTERREG V-B MEDITERRANEAN
(MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.
Γλϊςςα:Επίςθμθ γλϊςςα του διαγωνιςμοφ είναι θ Ελλθνικι. Πλα τα ςτοιχεία αυτοφ, κακϊσ
και κάκε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι ςυντεταγμζναςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι
κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ ελλθνικι μετάφραςθ.
Κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ
τθ βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 21.000,00 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ, θ οποία
αποτελείται από το Κεφάλαιο Α: Γενικοί και Ειδικοί Προι, το Κεφάλαιο Β: Τρόποσ
αξιολόγθςθσ προςφορϊν, τοΚεφάλαιο Γ: Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και το Κεφάλαιο Δ:
Ραραρτιματα.
CPV: 79822500-7: ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΓΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
CPV: 79800000-2: ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ
Το ζργο χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα INTERREGV-B MEDITERRANEAN (MED)
COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.Το ποςό μερικϊσ καλφπτεται από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, που ςυνειςφζρει το 85% τθσ χρθματοδότθςθσ μζςω του Ευρωπαϊκοφ
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Ρ.Α.).
Θ προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
(www.pieriki-anaptixiaki.gr.), ςτο ΚΘΔΜΘΣ και ςτον ελλθνικό τφπο (Ν. 4412/2016).
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων του ςτα γραφεία τθσ Ριερικισ
Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 16θσ ΟΚΤΩΒΛΟΥ 17β- Κατερίνθ, τθν 18θ/02/2019, θμζρα
Δευτζρα και ϊρα 14:30 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό κα πρζπει να κατακζςουν τθν
προςφορά τουσ με οποιονδιποτε τρόπο, κακθμερινά από τισ 8:30 ζωσ τισ 14:00, μζχρι και
τθν 18θ/02/2019, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 14:00 μ.μ. κατάκεςθ Ρροςφορϊν μετά τισ
παραπάνω θμερομθνίεσ και ϊρεσ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται. Οι
προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ
ςυμμετοχισ είναι τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ των
προςφορϊν.

4

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των δϊδεκα (12) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν
Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, πριν τθν λιξθ τθσ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό
διάςτθμα ίςο με το προβλεπόμενο από τθν παροφςα προκιρυξθ κατά τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 97 του Ν. 4412/2016.
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια και ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρζχονται από τθν Ριερικι
Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α. αρμόδια κα Ραρτςαλίδου Μπζττυ, τθλ: 2351027541.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ ΒΑΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ
ΕΓΟΥ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ (αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ)
ΡΑΑΤΘΜΑ I : Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
ΡΑΑΤΘΜΑ II : Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
ΡΑΑΤΘΜΑ III : Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ
ΡΑΑΤΘΜΑ IV : Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) που κα ςυμπεριλθφκεί
ςτον υποφάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ
ΡΑΑΤΘΜΑ V: Σχζδιο ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν
ΡΑΑΤΘΜΑ VI: Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσμζλουσ ομάδασ ζργου που κα
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
Άρκρο 1. Γενικζσ Αρχζσ
Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο με τθν παροφςα διαγωνιςμό είναι ανοικτι, επί ίςοισ
όροισ, ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και τεχνικζσ προχποκζςεισ που
προβλζπονται ςτθ Διακιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και
εμπειρία. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι Ρροςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ
όρουσ, τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. Εναλλακτικζσ προςφορζσ
δε γίνονται δεκτζσ, οφτε και είναι δεκτι θ μερικι υποβολι προςφορϊν.
Άρκρο 2. Ρεριγραφι - Αντικείμενο του ζργου
ΠεριγραφήΈργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of
excellence – EmbleMatiC»

Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ δθμιουργία και θ δοκιμι μιασ νζασ και ριηικά
διαφορετικισ τουριςτικισ προςφοράσ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά των ςυγκεκριμζνων
βουνϊν των περιοχϊν που εμπλζκονται
προςφζροντασ μια εναλλακτικι των
παραδοςιακϊν διακοπϊν ςτθν παραλία.
Το ζργο οργανϊνεται γφρω από τρεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ:
 Εξιςορρόπθςθ των ςυγκεντρϊςεων των τουριςτικϊν ροϊν ανάμεςα ςτθ κάλαςςα
και το βουνό,
παράταςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου και βελτίωςθ των
οικονομικϊν αποδόςεων για τισ περιοχζσ.
 Από κοινοφ δθμιουργία και
πειραματικι εφαρμογι μίασ
«αργισ»
(slow)τουριςτικισ προςφοράσ που βρίςκεται ςτθν ενδοχϊρα των παράκτιων
ορεινϊν περιοχϊν, με τθ δθμιουργία 9 οικο-περιθγιςεων με βάςθ τισ
εμβλθματικζσ ιδιομορφίεσ κάκε εμπλεκόμενθσ περιοχισ.
 Βελτίωςθ τθσ διεκνοφσ αναγνϊριςθσ τθσ μοναδικότθτασ των μελετϊμενων
περιοχϊν μζςω κοινϊν δράςεων επικοινωνίασ και κοινισ προςζγγιςθσ ςτον
τομζα του βιϊςιμου και υπεφκυνου τουριςμοφ.
Εταίροι έργου: Το ζργο περιλαμβάνει 5 χϊρεσ, 9 ορεινοφσ όγκουσ και ζνα πανεπιςτιμιο

(CETT-UB Barcelona):
- Syndicat Canigó Grand Site – Γαλλία / LRMP (LP1)
- Métropole Aix Marseille- Ste Victoire Grand Site – Γαλλία / PACA (PP16)
- Development agency of Berguedà – Λςπανία / Καταλονία (PP2)
- Consell Insular de Mallorca – Λςπανία / Βαλεαρίδεσ (PP6)
- Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara – Λταλία/ Σικελία(PP5)
- Gal Gran SassoVelino – Iταλία / Abruzzo (PP3)
- Ριερικι Αναπτυξιακι – Ελλάδα /Πλυμποσ (PP4)
- ΑΚΟΜΜ-Ψθλορείτθσ – Ελλάδα / Κριτθ (PP7)
- Διμοσ Χιμάρασ – Αλβανία (PP1)
- School of Tourism, Hospitality and Gastronomy – Λςπανία / Καταλονία(PP8)
Σχεδιαςμόσ και παραγωγι ζντυπου προωκθτικοφ υλικοφ του ζργου:
«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC»
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για τισ εννζα (9) περιοχζσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο και είναι μζλθ του Δικτφου
Εμβλθματικϊν Μεςογειακϊν Πγκων, του προγράμματοσ INTERREGV-BMEDITERRANEAN
(MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020.
Στρατθγικό ςτόχο του ζργου αποτελεί θ προϊκθςθ των εννζα οικοτουριςτικϊν
διαδρομϊν εταίρων. Οι εννζα περιοχζσ αποτελοφν δίκτυο περιοχϊν με κοινά
χαρακτθριςτικά και αυτό κα πρζπει να αποτυπϊνεται ςτα τελικά παραδοτζα του
παρόντοσ ζργου που είναι τα κάτωκι:
Τουριςτικόσ οδθγόσ και χάρτθσ τθσ κάκε διαδρομισ (9 εννζα ςυνολικά).
Τα δφο προϊόντα κα ζχει τθ δυνατότθτα ο κάκε εταίροσ να τα τοποκετεί εναλλακτικά ςε
υφαςμάτινθ/οικολογικι κικθ / ςακοφλα με ραφι και κορδόνι ςτο κλείςιμο.
Ειδικά, μόνον για τουσ εννζα οδθγοφσ ,προβλζπεται θ δθμιουργία ενιαίασ
ςυςκευαςίασ , κουτί , ϊςτε να δίδονται όλοι ςε επιλεγμζνουσ φορείσ ,ωσ ενιαίο προϊόν.
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τα ανωτζρω προϊόντα είναι οι εξισ :
ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ
Διάςταςθ: Κλειςτόσ12,5 Χ 222,5cm , Ανοιγόμενοσ (12,5+0,5+12,5) Χ 22,5cm
Αρικμόσ Σελίδων: 76 εςωτερικζσ ςφν 4 ςελ. εξϊφυλλο
Τεχνικζσ εργαςίεσ: ςχεδιαςμόσ, 4χρωμθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ, βιβλιοδεςία ράχθ τφπου
βιβλίου, ματ πλαςτικοποίθςθ ςτο εξϊφυλλο
Χαρτί: Εξϊφυλλο 300 gr οπαλίνα ι άλλου τφπου οικολογικοφ χαρτιοφ ιςότιμθσ ποιότθτασ
Εςϊφυλλα 120 gr οπαλίνα ι άλλου τφπου οικολογικοφ χαρτιοφ ιςότιμθσ ποιότθτασ
ΧΑΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ
Διάςταςθ: Α1 (59,4 Χ 84,1 cm)
Τεχνικζσ εργαςίεσ: πλιρθσ ςχεδιαςμόσ δφο όψεων, εκτφπωςθ 4χρωμία και ςτισ δφο όψεισ,
διπλωμζνοσ κατάλλθλα ϊςτε να τοποκετείται ςτθν προβλεπόμενθ υφαςμάτινθ κικθ.
Υλικό εκτφπωςθσ χάρτθ: Σε αδιάβροχο υλικό (κατάλλθλο χαρτί ι άλλο υλικό π.χ. τφπου
μουςαμά).
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ
Λκανι να περιζχει τον οδθγό, το χάρτθ και να κλείνει.
Ρροτεινόμενο μζγεκοσ φψοσ 30cm (25,5 cm κακαρό φψοσ + 4,5 cm τοφνελ/εςωτερικι ραφι
με ανοίγματα ςτο πλάι ϊςτε να περάςει κορδόνι και να κλείνει/ ςουρϊνει), πλάτοσ 14,5 cm.
Υλικό: Kαραβόπανο ,βαμβακερό αντοχισ, άλλο οικολογικό φφαςμα αντοχισ ςε ουδζτερο /
φυςικό χρϊμα, ϊςτε να εκτυπωκοφν ςε μονοχρωμία και οι δφο πλευρζσ του.
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ΚΟΥΤΙ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 9 ΟΔΗΓΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΜΩΝ
Κουτί από ςκλθρό χαρτόνι με ικανό βάροσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςτακερι τοποκζτθςθ
εντόσ του των εννζα τουριςτικϊν οδθγϊν. Το προϊόν κα είναι κοινό για όλουσ τουσ
εταίρουσ.
Κα πρζπει να ζχει 5 ζδρεσ, από τθν πλευρά του κενοφ τθσ ζκτθσ ζδρασ κα γίνεται θ
τοποκζτθςθ των οδθγϊν.
Διάςταςθ: 5-5,5 cm πάχοσ, φψοσ 22,5 cm,βάκοσ 13.cm
Τεχνικζσ εργαςίεσ: ςχεδιαςμόσ τριϊν περιμετρικϊν όψεων, εκτφπωςθ 4χρωμία.

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
Α.ΡΑΑΔΟΤΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Α.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ(9 ΡΕΙΟΧΩΝ)
Ραραδοτζο του παρόντοσ κα αποτελζςει ο ςχεδιαςμόσ του οδθγοφ, ο οποίοσ κα παραδοκεί
ςτθν Ριερικι Αναπτυξιακι ςτα format που κα απαιτθκοφν, προκειμζνου θ Ριερικι να
αποςτείλει τα αρχεία αυτά ςτουσ άλλουσ οκτϊ (8) εταίρουσ του ζργου, ϊςτε να μπορεί ο
κάκε εταίροσ, διατθρϊντασ τον ενιαίο ςχεδιαςμό, να ειςαγάγει τα δικά του κείμενα ςτθν
γλϊςςα τθσ χϊρασ που βρίςκεται και τισ φωτογραφίεσ τθσ οικοδιαδρομισ του και να
εκτυπϊςει τον οδθγό. Τα αρχεία που κα παραδοκοφν κα ζχουν κάποια από τισ εξισ
μορφζσ:
.ai
.indd ι .idml
PDF HD
PDF Low Definition, ( για χριςθ π.χ. ςτθν ιςτοςελίδα του εταίρου)
Open PDF
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts,vectorial logos)
Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ παροχι υπθρεςίασ προσ τουσ εταίρουσ του
ζργου, προκειμζνου να είναι δυνατι από μζρουσ τουσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων
αρχείων. Στουσ εταίρουσ του ζργου ανικουν και τα πνευματικά δικαιϊματα του παρόντοσ
ςχεδιαςμοφ.
Αναφορικά με το ςχεδιαςμό του οδθγοφ παρατίκενται ενδεικτικά τα εξισ κεφάλαια που κα
πρζπει να περιλαμβάνονται :
1. ΕΛΣΑΓΩΓΘ ( Αναφορά ςτο πρόγραμμα και το δίκτυο)
2. ΡΕΛΟΧΘ ΑΝΑΦΟΑΣ,
3. Θ ΟΛΚΟΔΛΑΔΟΜΘ ( ανά μζρα ι ανά τμιμα διαδρομισ)
4. ΣΘΜΕΛΑ ΓΛΑ ΦΑΓΘΤΟ
5. ΥΡΝΟΣ
6. ΤΟΡΛΚΑ ΡΟΛΟΝΤΑ
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7.
8.
9.
10.

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ
ΡΟΣΒΑΣΘ - ΣΥΓΚΟΛΝΩΝΛΕΣ
ΣΥΣΤΑΣΕΛΣ
ΓΛΩΣΣΑΛ

Α.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΟΜΗΣ

ΤΗΣ

ΡΙΕΙΚΗΣ

Κρατϊντασ το κοινό αρχείο ςχεδιαςμοφ του οδθγοφ, ολοκλθρϊνεται ο ςχεδιαςμόσ του
οδθγοφ οικοτουριςτικισ διαδρομισ για τθν Ριερικι Αναπτυξιακι ςτον Πλυμπο.
Οι φωτογραφίεσ και τα κείμενα κα δοκοφν από τθν Ριερικι Αναπτυξιακι.
Ο οδθγόσ κα είναι μονόγλωςςοσ. Κείμενα κα υπάρξουν ςτθν ελλθνικι αλλά και αγγλικι
(χωριςτζσ εκδόςεισ) .
Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ 5-7 μικρϊν κεματικϊν
χαρτϊν/μικρισ κλίμακασ, για τον καλφτερο προςανατολιςμό του χριςτθ
Α3.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΤΗ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΟΜΗΣ
Ραραδοτζο του παρόντοσ κα αποτελζςει ο ςχεδιαςμόσ του υπομνιματοσ του χάρτθ, κακϊσ
και μία δεξαμενι ςυμβόλων / εικονιδίων, τα οποία κα παραδοκοφν ςτθν Ριερικι
Αναπτυξιακι ςτα format που κα απαιτθκοφν, προκειμζνου θ Ριερικι να αποςτείλει τα
αρχεία αυτά ςτουσ άλλουσ οκτϊ (8) εταίρουσ του ζργου, ϊςτε να μπορεί ο κάκε εταίροσ,
να τα χρθςιμοποιιςει ςτισ δικζσ τουσ εκτυπϊςεισ, του χάρτθ τθσ περιοχισ τουσ. Τα αρχεία
που κα παραδοκοφν κα ζχουν κάποια από τισ εξισ μορφζσ:
.ai
PDF HD
PDF Low Definition, ( για χριςθ π.χ. ςτθν ιςτοςελίδα του εταίρου)
Open PDF
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts,vectorial logos)
Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ παροχι υπθρεςίασ προσ τουσ εταίρουσ του
ζργου, προκειμζνου να είναι δυνατι από μζρουσ τουσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων
αρχείων. Στουσ εταίρουσ του ζργου ανικουν και τα πνευματικά δικαιϊματα του παρόντοσ
ςχεδιαςμοφ.
Στόχοσ είναι τελικά οι εννζα χάρτεσ να ζχουν ομοιομορφία ςτο υπόμνθμα και τα ςφμβολα
που κα χρθςιμοποιοφν, κυρίωσ για τισ δραςτθριότθτεσ και τισ πλθροφορίεσ τθσ
οικοδιαδρομισ .
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Α.4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΡΙΕΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΡΟ
Αφορά ςτο ςχεδιαςμό του χάρτθ τθσ οικοτουριςτικισ διαδρομισ περιοχισ Ολφμπου και
κάτω Ολφμπου , μιασ κυκλικισ διαδρομισ ςυνολικοφ μικουσ 108,20 km, εκ των οποίων τα
86,6 km είναι μθχανοκίνθτα ι με ποδιλατο. Το τμιμα αυτό ςυνδζεται με τρεισ υποδιαδρομζσ πεηοπορίασ, ςυνολικοφ μικουσ 21,6 km που περιλαμβάνουν:
1.

Ρ. Ραντελειμονασ –Άνω Σκοτίνα: 6 χλμ.,

2.

Φαράγγι του Ενιπζα: 10 κλμ.,

3.

Άγιοσ Κωνςταντίνοσ, Κόκκινοσ Βράχοσ, Άγιοσ Βαςίλειοσ: 5,6 χλμ.

Από πλευράσ πολιτιςτικϊν / τουριςτικϊν πόρων, υποδομϊν και εξυπθρετιςεων θ
διαδρομι δικτυϊνει ςυνολικά
5 αρχαιολογικοφσ χϊρουσ / Μνθμεία
3 μουςεία / ςυλλογζσ
3 κζντρα - ςθμεία περιβαλλοντικισ πλθροφόρθςθσ
Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ διαδρομισ διακζτει ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, κάμπινγκ και
επιχειριςεισ ενοικιαηόμενων δωματίων. Το πολιτιςτικό ενδιαφζρον περιλαμβάνει επίςθσ
τθν διοργάνωςθ διάφορων πολιτιςτικϊν / ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. Το τουριςτικό προϊόν
τθσ περιοχισ περιλαμβάνει επίςθσ ςειρά τοπικϊν προϊόντων υψθλισ διατροφικισ αξίασ
Θ προτεινόμενθ διαδρομι του Ολφμπου αποτελεί μια ευζλικτθ διαδρομι που διακζτει
ταυτόχρονα ποικιλομορφία και ςυνεκτικότθτα. Μπορεί να «καλυφκεί» ςε 2 ωσ 5 μζρεσ,
αλλά και να προςφζρει αυτόνομεσ διαδρομζσ κεματικοφ ενδιαφζροντοσ που
περιλαμβάνουν πολιτιςτικζσ υποδομζσ / αρχαιολογικοφ χϊρουσ (Δίον), μικρζσ πεηοπορικζσ
διαδρομζσ (Άγιοσ Κωνςταντίνοσ, Κόκκινοσ Βράχοσ, Άγιοσ Βαςίλειοσ / Διαδρομι του Ενιπζα.
Επίςκεψθ ςτουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ( Ρ. Ραντελειμονασ –Άνω Σκοτίνα).
Ο ςχεδιαςμόσ του χάρτθ αφορά τθ ςχεδίαςθ τθσ Αϋ και Βϋ όψθσ. Ο χάρτθσ κα είναι
μονόγλωςςοσ. Κα εκδοκεί ςτθν ελλθνικι αλλά και αγγλικι (χωριςτζσ εκδόςεισ) .
Αϋ ΠΨΗ :
Τριςδιάςτατθ, λεπτομερισ απεικόνιςθ τθσ οικοδιαδρομισ με γραφιςτικι επεξεργαςία,
ενςωμάτωςθ ςυμβόλων για τισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ και εξυπθρετιςεισ, ενδιαφζροντα
ςθμεία , υπόμνθμα. Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί και θ εξαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ
του υποβάκρου που κα χρθςιμοποιθκεί.
Βϋ ΠΨΗ :
Ρεριγραφι και πλθροφορίεσ των ςθμαντικότερων ςθμείων που απεικονίηονται ςτθν Αϋ
όψθ του χάρτθ, με ενςωμάτωςθ φωτογραφιϊν και κειμζνων που κα δοκοφν από τθν
Ριερικι Αναπτυξιακι.
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Α.5. ΚΟΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΘΗΚΗΣ
Στθν υφαςμάτινθ κικθ κα ςχεδιαςτοφν μονόχρωμα 1) τα λογότυπα του προγράμματοσ,
που είναι κοινά για όλουσ και 2) τα λογότυπα του κάκε φορζα μόνον ςτθ αγγλικι γλϊςςα
και από τισ δφο μεριζσ. Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί θ παράδοςθ θλεκτρονικοφ
αρχείου ςε κάποια από τισ εξισ μορφζσ format:
Αρχείο .ai
PDF HD
PDF Low Definition,
Open PDF,
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts,vectorial logos)
ϊςτε να μπορεί ο κάκε εταίροσ, να χρθςιμοποιιςει το αρχείο ςτο δικό του ςχεδιαςμό τθσ
κικθσ. Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ παροχι υπθρεςίασ προσ τουσ εταίρουσ
του ζργου, προκειμζνου να είναι δυνατι από μζρουσ τουσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων
αρχείων. Στουσ εταίρουσ του ζργου ανικουν και τα πνευματικά δικαιϊματα του παρόντοσ
ςχεδιαςμοφ.
Α.6.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΡΙΕΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ
Ωσ ανωτζρω κα ςχεδιαςτοφν μονόχρωμα 1) τα λογότυπα του προγράμματοσ, και 2) τα
λογότυπα του φορζα τθσ Ριερικισ, και ςτισ δφο όψεισ.
Α.7. ΚΟΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 9 ΟΔΗΓΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΟΜΩΝ
Τετραχρωμία , γενικά ςτοιχεία προγράμματοσ και εταίρων.
Α.8. ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΟ ΔΥΟ ΜΑΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΕΩΝ
Οι μακζτεσ κα προωκθκοφν ςε κλαδικά περιοδικά. Θ μία καταχϊρθςθ κα είναι κοινι για
όλουσ τουσ εταίρουσ , ενϊ θ άλλθ κα αφορά τθν οικοδιαδρομι του Ολφμπου τθσ Ριερικισ
Αναπτυξιακισ. Διάςταςθ ςχεδιαςμοφ Α4 , τετράχρωμθ. Επικυμθτό κα ιταν να είναι ζχει
δυνατότθτα ςμίκρυνςθσ χωρίσ να αλλοιϊνεται το ςχεδιαςτικό. Τα ςτοιχεία, κείμενα
/εικόνεσ, κα δοκοφν από τθν Ριερικι Αναπτυξιακι .

Β.ΡΑΑΔΟΤΕΕΣ ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ
Διάςταςθ: Κλειςτόσ 12,5 Χ 222,5cm , Ανοιγόμενοσ (12,5+0,5+12,5) Χ 22,5cm
Αρικμόσ Σελίδων: 76 εςωτερικζσ ςφν 4 ςελ. εξϊφυλλο
Τεχνικζσ εργαςίεσ: ςχεδιαςμόσ, 4χρωμθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ, βιβλιοδεςία ράχθ τφπου
βιβλίου, ματ πλαςτικοποίθςθ ςτο εξϊφυλλο
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Χαρτί: Εξϊφυλλο 300 gr οπαλίνα ι άλλου τφπου οικολογικοφ χαρτιοφ ιςότιμθσ ποιότθτασ
Εςϊφυλλα 120 gr οπαλίνα ι άλλου τφπου οικολογικοφ χαρτιοφ ιςότιμθσ ποιότθτασ
Τεμάχια: 1000 τεμάχια ςυνολικά, ( 400 τεμάχια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 600 τεμάχια
ςτθν αγγλικι γλϊςςα).

ΧΑΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΡΟ
Διάςταςθ: Α1 (59,4 Χ 84,1 cm)
Τεχνικζσ

εργαςίεσ:

πλιρθσ

ςχεδιαςμόσ

δφο

όψεων

(όπωσ

αναλυτικά

περιγράφεταιανωτζρω), εκτφπωςθ 4χρωμία και ςτισ δφο όψεισ, διπλωμζνοσ κατάλλθλα
ϊςτε να τοποκετείται ςτθν προβλεπόμενθ υφαςμάτινθ κικθ.
Υλικό εκτφπωςθσ χάρτθ: Σε αδιάβροχο υλικό (κατάλλθλο χαρτί ι άλλο υλικό π.χ. τφπου
μουςαμά).
Τεμάχια: 1000 τεμάχια ςυνολικά, ( 400 τεμάχια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 600 τεμάχια
ςτθν αγγλικι γλϊςςα).
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ
Λκανι να περιζχει τον οδθγό, το χάρτθ και να κλείνει.
Ρροτεινόμενο μζγεκοσ φψοσ 30cm (25,5 cm κακαρό φψοσ + 4,5 cm τοφνελ/εςωτερικι ραφι
με ανοίγματα ςτο πλάι ϊςτε να περάςει κορδόνι και να κλείνει/ ςουρϊνει), πλάτοσ 14,5 cm.
Υλικό: Kαραβόπανο ,βαμβακερό αντοχισ, άλλο οικολογικό φφαςμα αντοχισ ςε ουδζτερο /
φυςικό χρϊμα, ϊςτε να εκτυπωκοφν ςε μονοχρωμία και οι δφο πλευρζσ του.
Τεμάχια: 1000 τεμάχια ςυνολικά
ΚΟΥΤΙ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 9 ΟΔΗΓΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΜΩΝ
Κουτί από ςκλθρό χαρτόνι με ικανό βάροσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςτακερι τοποκζτθςθ
εντόσ του των εννζα τουριςτικϊν οδθγϊν. Το προϊόν κα είναι κοινό για όλουσ τουσ
εταίρουσ.
Κα πρζπει να ζχει 5 ζδρεσ, από τθν πλευρά του κενοφ τθσ ζκτθσ ζδρασ κα γίνεται θ
τοποκζτθςθ των οδθγϊν.
Διάςταςθ: 5-5,5 cm πάχοσ, φψοσ 22,5 cm,βάκοσ 13.cm
Τεχνικζσ εργαςίεσ: ςχεδιαςμόσ τριϊν περιμετρικϊν όψεων, εκτφπωςθ 4χρωμία.
Τεμάχια: 50 τεμάχια ςυνολικά
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Άρκρο 3. Οριςμοί
Ανακζτουςα Αρχι : Θ Ριερικι Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α., το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ
οποίασ με τθν υπ’ αρικμό 2β/311/17-01-2019 Απόφαςθ εγκρίνει τθν διακιρυξθ του
παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Ρροκιρυξθ : Θ Διακιρυξθ αυτι αποτελείται από (1) το Κεφάλαιο Α - Γενικοί και Ειδικοί
Προι, (2) το Κεφάλαιο Β – Τρόποσ αξιολόγθςθσ προςφορϊν, (3) Κεφάλαιο Γ - Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ και (4) το Κεφάλαιο Δ -Ραραρτιματα.
Ρροϊςταμζνθ Αρχι : Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ, ζργο τθσ οποίασ
είναι θ ζγκριςθ του διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ, θ ςυγκρότθςθ των απαιτοφμενων
Επιτροπϊν (Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν και Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων), θ
κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, θ παράταςθ του χρονοδιαγράμματοσ
και θ ζγκριςθ των δαπανϊν.
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ (3μελισ) Ρρόςωπα οριςμζνα για το ςκοπό αυτό από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, τα οποία ζχουν τθν αρμοδιότθτα για τθν αποςφράγιςθ, και τθν
αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων (3μελισ) Ρρόςωπα οριςμζνα για το ςκοπό αυτό από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, τα οποία ζχουν τθν αρμοδιότθτα εξζταςθσ των ενδεχόμενων ενςτάςεων
και προςφυγϊν, τα μζλθ τθσ οποίασ είναι διάφορα από τα μζλθ τθσ ανωτζρω
αναφερόμενθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν.
Ρροςφζρων : Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ομάδα προςϊπων ςυμμετζχει
ςτο διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν
Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ.
Κριτιριο Κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ : Κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθταστιμισ
Αντίκλθτοσ: Το πρόςωπο το οποίο ο Ρροςφζρων, με διλωςι του, ορίηει ωσ εναλλακτικό
υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τον
Ρροςφζροντα. Στθ διλωςθ αυτι περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου αυτοφ
(ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κ.λ.π.).
Ανάδοχοσ : Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν Ανακζτουςα
Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που περιγράφονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ.
Κατακφρωςθ : Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊνεται θ
υλοποίθςθ του ζργου ςτον Ανάδοχο.
Σφμβαςθ : Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ
οποία καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ.
Ρροχπολογιςμόσ : Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ μζγιςτθ πικανι δαπάνθ
για τθν υλοποίθςθ του προκθρυςςόμενου ζργου.

15

Συμβατικό Τίμθμα : Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το ζργο.
Ε.Τ.Ρ.Α. :Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ.

Άρκρο 4. Τρόποσ λιψθσ εγγράφων Διαγωνιςμοφ
Θ διάκεςθ τθσ Διακιρυξθσ γίνεται από τθν ζδρα τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α, και θ
παραλαβι τθσ γίνεται θλεκτρονικά από τουσ ενδιαφερομζνουσ από το δικτυακό τόπο τθσ
Ανακζτουςασ αρχισ (www.pieriki-anaptixiaki.gr.).
Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ
Οι διευκρινίςεισ παρζχονται εγγράφωσ μζχρι και τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν
θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ των προςφορϊν. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε
οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ που ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ προμθκευτζσ
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, αυτζσ δίνονται το αργότερο εντόσ τριϊν (3) θμερϊν πριν
από τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
Άρκρο 5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Υποψιφιοι και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι
νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε:
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΣΔΣ)ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1,
2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ
άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2.Φυςικά θ Νομικά πρόςωπα που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα ι ενϊςεισ ι
κοινοπραξίεσ αυτϊν, που υποβάλουν κοινι προςφορά πρζπει να αςκοφν διαφθμιςτικζσ ι
άλλεσ ςυναφείσδραςτθριότθτεσ. Ειδικότερα κα πρζπει να
διακζτουν ςφςτθμα
διαχειριςτικισ επάρκειασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο Φορείσ Ριςτοποίθςθσ) ςτα παρακάτω πεδία εφαρμογισ:



Διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ (Advertising Agencies).
Εταιρίεσ δθμιουργίασ διακριτικοφ ςιματοσ (Branding και Design).

Ρροςφορά Ενϊςεων Οικονομικϊν Φορζων – Κοινοπραξιϊν
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Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων μποροφν να ςυμμετζχουν ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προςωρινϊν ςυμπράξεων. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ δεν
απαιτοφν από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν
υποβολι προςφοράσ ι τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ.
Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν
τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016 εφόςον αυτό
δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ
αναλογικότθτασ.
Προι που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ από ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων,
διαφορετικοί από εκείνουσ που επιβάλλονται ςε μεμονωμζνουσ ςυμμετζχοντεσ, πρζπει
επίςθσ να δικαιολογοφνται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και να είναι ςφμφωνοι με τθν αρχι
τθσ αναλογικότθτασ.
Ανεξαρτιτωσ των ανωτζρω, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να απαιτιςουν από τισ ενϊςεισ
οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ.
Τα Φυςικά και Νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που
υποβάλλουν κοινι προςφορά, απαιτείται να προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά
προκειμζνου να αποδείξουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικι ζνωςθ ι εμπορικό
μθτρϊο ι να προςκομίςουν ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό υπό τουσ όρουσ που
προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί να μετζχει άμεςα ι ζμμεςα ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ
προςφορζσ ςτο πλαίςιο του διαγωνιςμοφ άλλωσ απορρίπτονται όλεσ.

Άρκρο 6. Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ
6.1.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
(διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν
πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν
πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
6.1.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσπλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
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β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊνμελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309
τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008
(Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν(IKE) καιπροςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τουσ διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.),τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου καιςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
6.1.2 α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ
του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
6.1.3 α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων,
εφόςον ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ αςφάλειασ και υγείασ.
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 6.1.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των
φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο

19

εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
6.1.4 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω
πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω
περιπτϊςεισ.
6.1.5 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 6.1.1 και 6.1.2γ μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
6.1.6 Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά
τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
6.1.7 Αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ
οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ.
6.2 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ,
απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό
μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ, από όπου προκφπτει ότι αςκοφν
επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΛ του Ρροςαρτιματοσ
Α του Ν. 4412/2016.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου
του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το
ειδικό επάγγελμά τουσ.
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να αςκοφν διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ.
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Ειδικότερα κα πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα διαχειριςτικισ επάρκειασ ςφμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο Φορείσ Ριςτοποίθςθσ) ςτα
παρακάτω πεδία εφαρμογισ:



Διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ (AdvertisingAgencies).
Εταιρίεσ δθμιουργίασ διακριτικοφ ςιματοσ (Branding και Design).

6.3 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε
χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τισ παραπάνω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 6.1 και 6.2,
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν – Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ
ΤΕΥΔ
6.4.1 Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν
βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 6.1 και β) πλθροφν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 6.2 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι
τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-112016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα V, το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
6.4

Το ΤΕΥΔ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15
τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) και διατίκεται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ ΑΕ ΟΤΑ ςε δφο μορφζσ αρχείου:
Αρχείο PDF, αναρτθμζνο μαηί με τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ &
Αρχείο doc(ςε επεξεργάςιμθ μορφι), αναρτθμζνο επικουρικά μαηί με τα λοιπά ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ για τθ διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να το
ςυμπλθρϊςουν, να το υπογράψουν και το διαβιβάςουν ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ζντυπθ
μορφι.
6.4.2Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ V.
6.5 Ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων
α) Οι ενϊςεισ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να
υποβάλουν τθν προςφορά. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν
κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι
αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Πταν ςυμμετζχουν ενϊςεισ, απαντοφν κετικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του μζρουσ ΛΛ.Α. και
ςυμπλθρϊνουν τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφνται ςτα ερωτιματα α, β και γ. Επίςθσ, κα
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πρζπει να υποβλθκοφν χωριςτά ΤΕΥΔ για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ςτα οποία
παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ ΛV.
γ) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ.

6.6 Υπεργολαβία
α) Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον προςφζροντα να αναφζρει ςτθν προςφορά του το
τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε
τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει, ςυμπλθρϊνοντασ το μζροσ ΛΛ.Δ του
ΤΕΥΔ.
β) Σφμφωνα με τθν παρ.6 του ά.131 του Ν.4412, όταν ο προςφζρων προτίκεται να
ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα (ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ που ξεπερνάει το
30%, τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίκενται οι πλθροφορίεσ
που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του μζρουσ ΛΛΛ του ΤΕΥΔ για κακζναν από
τον/τουσ υπεργολάβο/ουσ, προκειμζνου να επαλθκευτεί θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ των ά.73 και 74. Επιςθμαίνεται πωσ όταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ
προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τουσ, τότε θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί τθν
αντικατάςταςι τουσ.
6.7 Επίςθμοι κατάλογοι εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ κατά
τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, απαντοφν κετικά
ςτο ςχετικό ερϊτθμα που παρατίκεται ςτο μζροσ ΛΛ.Α του ΤΕΥΔ, δίνουν απαντιςεισ ςτα
ερωτιματα α ζωσ ε που παρατίκενται παρακάτω και ςυμπλθρϊνουν τισ ενότθτεσ και τα
μζρθ που υποδεικνφονται ςτο ΤΕΥΔ.

Άρκρο 7. Στιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων
1. Πςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που
προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 75 και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και
επαγγελματικι ικανότθτα που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 75, ζνασ οικονομικόσ
φορζασ μπορεί, κατά περίπτωςθ και για ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, να ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ.
Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά
προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα
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εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ
ικανότθτεσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
αποδεικνφει ςτθν ανακζτουςα αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
ιδίωσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.
H ανωτζρω ςχετικι δζςμευςθ των φορζων κα ςυμπεριλθφκεί ςτον υπο-φάκελο των
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμφωνα με τα άρκρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016 , αν οι
φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ φορζασ,
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, ςφμφωνα
με τα άρκρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό
φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον
οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 73 και του
άρκρου 74. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό φορζα τθν
αντικατάςταςθ φορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 73 και του άρκρου 74.
Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα
κριτιρια που ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτεί ο οικονομικόσ φορζασ και αυτοί οι φορείσ να είναι
από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ιδίουσ όρουσ, μία ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του
άρκρου 19 Ν. 4412/2016 , μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν
ζνωςθ ι άλλων φορζων.

Άρκρο 8. Στοιχεία και Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
(Ρεριεχόμενα (υπο)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ»)
Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν:
α. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, με μορφι επιςτολισ προσ τθν ΡΛΕΛΚΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. Ο.Τ.Α. όπου κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο
ςυμμετζχουν και ςτθν οποία πρζπει:
α) να αναφζρουν ότι θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τθν εταιρεία για 12 μινεσ από τθν
επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
β) να δθλϊνουν ότι ζλαβαν ςαφι γνϊςθ του εφρουσ, τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά, του
αντικειμζνου του ζργου.
γ) να δθλϊνουν ότι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ που κα απορρζει
από οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, λόγω αναβολισ ι ακφρωςθσ του
διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςισ τθσ.
β. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ
προςϊπου ςφμφωνα με τον πίνακα του Ραραρτιματοσ ΛΛΛ (ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ ) τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ
γ. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) *άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α
147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν,
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ςφμφωνα με το Ραράρτθμα IV (ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςτο οποίο δεν
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ.
1) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) προςκομίηεται από κάκε νομικό
πρόςωπο που υποβάλλει προςφορά
2) Το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ) υπογράφεται:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν
(O.E. και Ε.Ε.), από τουσ διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ
και από όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
δ. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό κατά το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016 “Δθμόςιεσ
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν”, ποςοφπεντακοςίων εξιντα ευρϊ
(560,00€) που αντιςτοιχεί ςτο 2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ το Φ.Ρ.Α.(Ραράρτθμα IΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ)
ε. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό
τουσ
Οι Ενϊςεισ προςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά κα πρζπει να υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε πρόςωπο που ςυμμετζχει ςτθν
ζνωςθ.
Δικαιολογθτικά τεχνικισ ικανότθτασ
Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ/επαγγελματικισ ικανότθτασ ςχετικά με το υπό προκιρυξθ
ζργο, ο προςφζρων κα προςκομίςει κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων
αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο, ζργων, τα οποία ζχει υλοποιιςει, με ζνδειξθ τθσ
οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του αποδζκτθ και του ποςοςτοφ
ςυμμετοχισ του ςε αυτό.
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ(ακροιςτικά ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ)που
ςυμμετζχουν απαιτείται:


Να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ
παροχι υπθρεςιϊν,



Να διακζτουν ςφςτθμα διαχειριςτικισ επάρκειασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
1435: 2009 (από διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο Φορείσ Ριςτοποίθςθσ) ςτα εξισ
πεδία εφαρμογισ: Διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ (Advertising Agencies), Εταιρίεσ
δθμιουργίασ διακριτικοφ ςιματοσ (Branding και Design),
Να ζχουν αποδεδειγμζνθ εναςχόλθςθ και ικανότθτεσ,
Να ζχουν ςθμαντικι και τεκμθριωμζνθ εμπειρία ςχετικι με το προκθρυςςόμενο
ζργο και
Να διακζτουν το απαιτοφμενο προςωπικό, για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ
παρόμοιου ζργου. Ειδικότερα απαιτείται:





ΟΜΑΔΑ Α
α) Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ εμπειρία, ανάλογθ με το αντικείμενο του ζργου, θ οποία να
τεκμθριϊνεται από τρία τουλάχιςτον ζργα παρόμοια με το προκθρυςςόμενο και να
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υποβλθκεί κατάλογοσ με ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, παρόμοιων με το
προκυρθςςόμενο ζργων, τα οποία υλοποίθςε ο διαγωνιηόμενοσ κατά τθν τελευταία τριετία,
με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ, του εργοδότθ και του
ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτό.
Ωσ παρόμοια ζργα νοοφνται εκείνα που ςυνδυάηουν τoν ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι
δθμιουργικϊν
προτάςεων τουριςτικϊν οδθγϊν και τουριςτικϊν χαρτϊν (κατά
προτίμθςθ τριςδιάςτατων).
Υπόδειγμα Καταλόγου Ζργων
Α/Α

ΡΕΛΑΤΘΣ
(ΔΘΜΟΣΛΟΣ
Ι ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ)

ΣΥΝΤΟΜΘ
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ
και ποςοςτό
ςυμμετοχισ
ςτο ζργο

ΘΜ/ΝΛΑ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΣΤΟΛΧΕΛΟ
ΕΝΑΞΘΣ &
ΕΓΟΥ
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ
ΛΘΞΘΣ
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

1
2
3
-Portfolio με δείγματα δουλειάσ (δείγματα αντιςτοίχων ζργων, ςυνεργαςίεσ πελάτεσ)
ΟΜΑΔΑ Β
α) Να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να ανταπεξζλκει επιτυχϊσ
ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ ζργου και να εξαςφαλίηει τθν άρτια και ζγκαιρθ εκτζλεςθ
αυτοφ. Ρεριγραφι τθσ κατάλλθλθσ υποδομισ, εξοπλιςμοφ και ανκρϊπινου δυναμικοφ που
κα χρθςιμοποιθκεί για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου
β)Να υποδεικνφονται από τον ανάδοχο ο επαγγελματίασ ι οι επαγγελματίεσ που κα
εκτελζςουν τισ επιμζρουσ εργαςίεσ των παραδοτζων (ςχεδιαςμόσ, εκτφπωςθ). Ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα προςκομίςει για κάκε ζνα (επαγγελματία ι επαγγελματίεσ ) τα
κάτωκι:
-Βιογραφικό (ςτο βιογραφικό κα αποτυπϊνεται θ ςυμμετοχι και ο ρόλοσ του ςτελζχουσ ςε
αναλόγου φφςεωσ και μεγζκουσ ζργα κατά το πρόςφατο παρελκόν)
- Εάν ο Υπεφκυνοσ Ζργου ι μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου ι άλλων ειδικευμζνων ςυνεργατϊν του
υποψθφίου Αναδόχου δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ του, κα πρζπει να υποβλθκεί από κακζνα
χωριςτά υπεφκυνθ διλωςθ ότι υπάρχει ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για όλθ τθν προβλεπόμενθ
διάρκεια του παρόντοσ ζργου και ότι γίνονται ανεπιφφλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ και οι εξ αυτοφ προκφπτουςεσ υποχρεϊςεισ.
Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται:
-

Διλωςθ ςυνοδευόμενθ από πίνακα των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν, όπου κα
φαίνεται το αντικείμενο, θ αξία, το χρονικό διάςτθμα και οι φορείσ ανάκεςθσ,
δθμόςιοι ι ιδιωτικοί κακϊσ και το ποςοςτό (%) ςυμμετοχισ.
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-

Βεβαιϊςεισ για τισ υπθρεςίεσ του παραπάνω πίνακα από τουσ φορείσ ανάκεςθσ. Εάν οι
Ανακζτουςεσ Αρχζσ ιταν το Δθμόςιο, Οργανιςμοί κλπ) ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία κα
υποβάλλονται πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από τθν Αρμόδια Αρχι ι αντίγραφα
ςυμβάςεων. Εάν οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ ιταν ιδιωτικοί φορείσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία
κα υποβάλλονται ςυςτατικζσ επιςτολζσ από τουσ φορείσ αυτοφσ ι ςε περίπτωςθ
αδυναμίασ προςκόμιςθσ αυτϊν, διλωςθ του προςφζροντοσ περί τθσ αλικειασ των
δθλοφμενων ςτοιχείων και τθσ άρτιασ και επιτυχοφσ ολοκλιρωςθ σ των υπθρεςιϊν
που παρείχε.
Αν το φψοσ τθσ δαπάνθσ είναι εκπεφραςμζνο ςε ξζνο νόμιςμα, πρζπει ςτουσ πίνακεσ
να απεικονίηεται ςε ευρϊ, με βάςθ τθν ιςχφουςα κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ
υπθρεςία ιςοτιμία, θ οποία επίςθσ πρζπει να αναγράφεται.
Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε
τρίτουσ τθν υλοποίθςθ μζρουσ του Ζργου για το οποίο υποβάλλει προςφορά, τότε κα
πρζπει να κατακζςει τα παραπάνω δικαιολογθτικά κακϊσ και τιστεχνικζσ ι/και
επαγγελματικζσ ικανότθτεσ για τουσ υπεργολάβουσ, που κα χρθςιμοποιιςει ( για το
μζροσ του ζργου που αναλαμβάνει ο κάκε υπεργολάβοσ) κακϊσ και τισ ςχετικζσ
δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.
Δικαιολογθτικά που ζχουν εκδοκεί εκτόσ Ελλάδασ κα ςυνοδεφονται, επί ποινι
αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από
ςυμβάςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ζργων, για απόδειξθ εμπειρίασ, οι οποίεσ μποροφν
να είναι ςτθν Αγγλικι.

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, τα δικαιολογθτικά παρουςιάηονται κατά
ςυμπράτοντα ι κοινοπρακτοφντα, με τθ ςειρά που αυτοί αναφζρονται ςτθν προςφορά
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Κάκε διαγωνιηόμενοσ οφείλει να διακζτει και Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι Επάρκεια
κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 75 του Ν. 4412/2016παρ.3.Ωσ εκ τοφτου οι
διαγωνιηόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν επί ποινι αποκλειςμοφ Υπεφκυνθ Διλωςθ περί
του ελάχιςτου κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (ζτθ
2015, 2016 και 2017)από τθν οποία να προκφπτει ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν ςτον τομζα
δραςτθριοτιτων που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ να είναι ίςοσ με το διπλάςιο τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ παροχισ υπθρεςιϊν.
Άρκρο 9. Χρόνοσ Ιςχφοσ Ρροςφορϊν
Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ Ρροςφζροντεσ για δϊδεκα (12) μινεσ
προςμετροφμενουσ από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των δϊδεκα (12) μθνϊν, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
Άρκρο 10. Τρόποσ Σφνταξθσ Ρροςφορϊν
Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, όπου πρζπει να αναγράφονται
ευκρινϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του Ρροςφζροντα (ΕΡΩΝΥΜΛΑ, ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ κλπ
ΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΟΥ και να γράφει ευκρινϊσ τισ ενδείξεισ:
ΡΟΣΦΟΑ (με κεφαλαία)
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ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
16θσ ΟΚΤΩΒΛΟΥ 17β
60100 ΚΑΤΕΛΝΘ
Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ
για τθν ανάκεςθ του ζργου:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ζργου
«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC» .
Ο φάκελοσ κάκε Ρροςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ
υποφακζλουσ, οι οποίοι φζρουν τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου και ζχουν τίτλο:
Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όπου περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, τα
δικαιολογθτικά του άρκρου 8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ
Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», όπου περιλαμβάνονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ζκκεςθ
κακϊσ και τα δικαιολογθτικά πιςτοποίθςθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ
ςφμφωνα με το άρκρο 19 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.Επίςθσ, για τθ ςφνταξθ τθσ τεχνικισ
προςφοράσ πρζπει να λθφκεί υπόψθ και το άρκρο 16 κακϊσ και το ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ: Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ», όπου περιλαμβάνεται, επί ποινι αποκλειςμοφ,
ςυμπλθρωμζνο το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IΛ (ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ) τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ. Θ ςυνολικι τιμι του ζργου κα πρζπει να δίδεται ςε EΥΩ και να
αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε EΥΩ ι
που κακορίηουν ςχζςθ EΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι για τθν
υπθρεςία που προςφζρεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. υπερβαίνει το ποςό τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν κάκε ςτοιχείο που κα ηθτθκεί ωσ
απαραίτθτο για τθν τεκμθρίωςθ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ.
Άρκρο 11. Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν
Οι Ρροςφορζσ κα αποςτζλλονται ςτθν ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με οποιονδιποτε
τρόπο (αυτοπροςϊπωσ, ταχυδρομικϊσ, υπθρεςία ταχυμεταφοράσ κ.λ.π.), όπου κα
παραλαμβάνονται με χοριγθςθ αρικμοφ πρωτοκόλλου, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι
κα περιζρχονται ςε αυτιν μζχρι και τθν 11θ/02/2019 και ϊρα 14:00μ.μ., θμζρα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με ευκφνθ του Ρροςφζροντα.
Θ Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν
κακυςτζρθςθ ςτθν άφιξθ των Ρροςφορϊν, από οποιαδιποτε αιτία, που αποςτζλλονται με
τον ωσ άνω τρόπο.
Οι Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε δεν ζφκαςαν
ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, κα επιςτρζφονται ςτουσ Ρροςφζροντεσ
χωρίσ να ζχουν αποςφραγιςκεί.
Άρκρο 12. Αποςφράγιςθ Ρροςφορϊν
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Θ αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και
παραλθφκεί, γίνεται δθμόςια από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ
αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθ Διακιρυξθ.

Άρκρο 13. Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
Διαδικαςία αποςφράγιςθσ προςφορϊν – Στάδια ελζγχου και αξιολόγθςθσ
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ πραγματοποιείται ωσ εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και
ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το
ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί
όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. Οι
φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και
ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ
επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ιτθνπρόςκλθςθ.
β)Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και
βακμολόγθςθτωντεχνικϊνπροςφορϊν.
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν,
μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν,
αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα Διακιρυξθ
ι τθν ειδικι πρόςκλθςθ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν
κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια οι φάκελοι τθσ οικονομικισ
προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ
προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ,
ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016.
Τα ςτάδια ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχουν, αναλυτικότερα, ωσ εξισ:
Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ κυρίωσ φακζλου προςφοράσ – αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ
φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ
Στον κακοριςμζνο τόπο και χρόνο θ Τριμελισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφτθσ ΡΛΕΛΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν.
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Θ αποςφράγιςθ ολοκλθρϊνεται τθν ίδια θμζρα και αν δεν επαρκζςει ο χρόνοσ ςε επόμενθ
ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ με τθν εξισ διαδικαςία:
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αρικμεί, μονογράφει και αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ
των προςφορϊν και ελζγχει αν υπάρχουν, ςε κάκε κυρίωσ φάκελο, τρεισ Υποφάκελοι με τθν
ζνδειξθ "ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ", "ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ" και "ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ
ΡΟΣΦΟΑ", τουσ οποίουσ αρικμεί με τον ίδιο αρικμό (του κυρίου φακζλου προςφοράσ)
και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τρεισ Υποφάκελοι, ο προςφζρων αποκλείεται από τθν
περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ και οι υποβλθκζντεσ Υποφάκελοι παραμζνουν κλειςτοί
ςτθν Υπθρεςία.
Κατά τθν ίδια πρϊτθ ςυνεδρίαςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ
δικαιολογθτικϊνςυμμετοχισ, μονογράφει και καταγράφει ςτο πρακτικό τθσ τα ςτοιχεία που
περιζχονται ςε αυτοφσ. Κατά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ελζγχει αν τα
δικαιολογθτικά του διαγωνιηόμενου καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ειςθγείται τον αποκλειςμό από τα επόμενα ςτάδια αξιολόγθςθσ
των διαγωνιηομζνων που ζχουν υποβάλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα
ςτοιχεία δεν ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ μπορεί κατά τθ διάρκεια του ςταδίου αυτοφ να ηθτιςει διευκρινίςεισ από
τουσ διαγωνιηομζνουσ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςυντάςςεται πρακτικό με τθν αποδοχι ι τθν
αιτιολογθμζνθ απόρριψθ των προςφορϊν.

Αποςφράγιςθ φακζλων Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ
Κριτιριο ανάκεςθσ:θπλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, με βάςθ τθ
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ.
Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Ειδικι
Επιτροπι Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των
ςυμμετεχόντων που δεν αποκλείςκθκαν κατά το προθγοφμενο ςτάδιο, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Θ Ειδικι Επιτροπι Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ κα ακολουκιςει τθν παρακάτω περιγραφόμενθ
διαδικαςία:
Αποςφραγίηει ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ τουσ φακζλουσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ αυτϊν
και μονογράφει τα περιεχόμενά τουσ.
2. Ελζγχει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν
ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και καταχωρεί ςε ςχετικό πρακτικό τθσ
τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ για κάκε μια από
αυτζσ, τουσ ακριβείσ λόγουσ απόρριψθσ.
1.
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Ο παραπάνω περιγραφόμενοσ ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ
βακμολόγθςθ τουσ , με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε
κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Ειδικισ Επιτροπισ Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ. Το πρακτικό
του οργάνου αυτοφ, ολοκλθρϊνεται με τθ βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν
και τθν ςχετικι αιτιολογία, και υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι του εν λόγω
διαγωνιςμοφ. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ εφόςον οι επί μζρουσ
βακμολογίεσ των κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από αντίςτοιχα ελάχιςτα όρια
όπωσ κακορίηονται με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, αλλιϊσ απορρίπτονται και ο
οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ.
3. Ρροχωρεί ςτθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν, ςφμφωνα με
τον ακόλουκο Ρίνακα 1:
Ρίνακασ 1: Κριτιρια Αξιολόγθςθσ / Συντελεςτζσ (άρκρο 86 του Ν. 4412/2016)

A
A1
A2
A3

B

B1

ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ
Ενότθτα Α: Μεκοδολογία Οργάνωςθσ και
Υλοποίθςθσ
Ρεριγραφι διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του Ζργου
Τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ των
τμθμάτων του ζργου με βάςθ τθ γενικι εμπειρία
και τθν εξειδίκευςθ (Δείγματα δουλειάσ)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου
Ενότθτα Β: Ομάδα ζργου-Οργάνωςθ οικονομικοφ
φορζα
Δομι Ομάδασ Ζργου, ρόλοι αρμοδιότθτεσ Επάρκεια
ςτελεχϊν ςτο δθμιουργικό και ςτθ δθμιουργία
τριςδιάςτατου χάρτθ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ
60%
10%
35%
15%

40%

40%

Για τθ βακμολόγθςθ των προςφορϊν εφαρμόηεται ο ακόλουκοσ τφποσ:
ΣΤΡ = 0,60 Χ Α + 0,40 Χ Β
Ππου:
ΣΤΡ =Βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ που προκφπτει από το άκροιςμα των γινόμενων
του κάκε ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί το αντίςτοιχο κριτιριο ανάκεςθσ όπωσ
περιγράφεται ςτον ανωτζρω πίνακα.
Σφμφωνα με τθν παράγραφο 13 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016, ςτισ διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, θ
βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ Βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
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προκφπτει από τον τφπο τθσ παρ. 11 του ανωτζρω άρκρου κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι δεν καλφπτουν /
παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Θ Επιτροπι εκδίδει γνϊμθ επί τθσ βακμολόγθςθσ μετά από ψθφοφορία επί των
επικρατζςτερων προτάςεων βακμολόγθςθσ. Θ γνϊμθ επί τθσ βακμολόγθςθσ είναι θ
πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν πλειοψθφία των παρόντων. Θ βακμολόγθςθ ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 221 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 δεν προκφπτει από το μζςο
όρο των προτάςεων βακμολόγθςθσ των μελϊν τθσ Επιτροπισ.
Κατά ςυνζπεια , για κάκε κριτιριο θ επικρατζςτερθ πρόταςθ βακμολόγθςθσ των μελϊν
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κα πολλαπλαςιαςτεί επί τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ του
κριτθρίου για να προκφψει ο βακμόσ του κριτθρίου αυτοφ.
Ακολοφκωσ κα υπολογιςκεί το άκροιςμα των βακμϊν όλων των κριτθρίων που
αποτελεί τθ Συνολκι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΣΤΡ)του κάκε προςφζροντοσ.
Θ τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ.
Θ Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80%.
Θ τελικι κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ
με ςχετικό Ρρακτικό λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Τα κριτιρια που αφοροφν ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν ζχουν
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και θ αξιολόγθςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ζχει
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.
Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ φακζλων
βακμολόγθςθ προςφορϊν. Επιλογι Αναδόχου

Οικονομικισ

Ρροςφοράσ.

Συνολικι

Θ αποςφράγιςθ των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν γίνεται ςτο χϊρο και χρόνο που ορίηει θ
Ανακζτουςα Αρχι και γνωςτοποιείται με ςχετικι πρόςκλθςθ ςτουσ υποψθφίουσ των
οποίων τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ και οι ΤεχνικζσΡροςφορζσ αξιολογικθκαν και
κλικθκαν να ςυμμετάςχουν ςτο παρόν ςτάδιο.
Θ αποςφράγιςθ λαμβάνει χϊρα ςε ανοικτι ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία μποροφν να
παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι δια του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ ι με νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτό το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ.
Μετά τθν αποςφράγιςθ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μονογράφει κατά φφλλο και εξετάηει τισ
οικονομικζσ προςφορζσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων. Οι
φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν όςων προςφορϊν απορρίφκθκαν ςε προθγοφμενα
ςτάδια δεν αποςφραγίηονται.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ, θ Ε.Δ. προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα και ςτθ ςυνζχεια
προχωρά ςτθ ςυνολικι βακμολόγθςθ των προςφορϊν.
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Για να ολοκλθρϊςει το ζργο τθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μπορεί να επικοινωνεί μζςω
τθλεομοιοτυπίασ ( fax) με τουσ υποψθφίουσ και να κζτει διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ.
Διευκρινίςεισ που δίδονται αυτοβοφλωσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οποτεδιποτε μετά τθ
λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν τουσ δε γίνονται δεκτζσ και
απορρίπτονται.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνολικισ βακμολόγθςθσ των
προςφορϊν, ςυντάςςει πρακτικό με τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν, το οποίο και
υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.Θ ςχετικι εγκριτικι Απόφαςθ
κοινοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό ζχουν δικαίωμα
υποβολισ ενςτάςεων επ’ αυτισ.
Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δϊςει μια κατ’ αποκοπι τιμι για το ςφνολο των υπθρεςιϊν που
κα παρζχει. Θ τιμι κα δίνεται χωρίσ Φ.Ρ.Α. Ο ΦΡΑ κα αναγράφεται ξεχωριςτά. Θ
προςφερόμενθ τιμι του υποψθφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει ςε καμιά
περίπτωςθ το ποςό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ζργου. Θ προςφερόμενθ τιμι κα
πρζπει να περιλαμβάνει το ςφνολο των προβλεπόμενων επιβαρφνςεων και δαπανϊν του
Αναδόχου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του Ζργου. Εκ των υςτζρων δεν γίνεται αποδεκτι καμία
αφξθςθ του τιμιματοσ λόγω δαπανϊν που δεν είχαν προβλεφκεί.
Συνολικι βακμολόγθςθ προςφορϊν
Το Ζργο κα ανατεκεί με βάςθ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθ βακμολόγθςθ των
τεχνικϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ των Ρροςφερόντων και των αντίςτοιχων Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν.
Η Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% .
Η Αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.
Θ Αξιολόγθςθ των τεχνικϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν κακϊσ και θ ςυνολικι
βακμολόγθςθ των προςφορϊν για τθν επιλογι αναδόχου του εν λόγω ζργου περιγράφεται
αναλυτικά ςτο ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β: Τρόποσ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Άρκρο 14. Διευκρινίςεισ Ρροςφορϊν
Θ ςυμπλιρωςθ-αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν γίνεται ςφμφωνα με το
άρκρο 102 του Ν. 4412/2016 όπου ορίηεται ότι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ
προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι
υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
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Θ πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ
πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ,
ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και
ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ,
λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των
εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό
τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.4250/2014 (Αϋ 74), μεταφράςεων
και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ
προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο,
κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ
ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο θ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα
ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
Θ διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των
οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου
οικονομικοφ φορζα.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα
ςε εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν
θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ που ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ι ιςςονοσ ςθμαςίασ
ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ
ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να κεραπευκοφν. Θ διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει
ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.
Θ παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τα
παραπάνω, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του
από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.
Άρκρο 15. Χρθματοοικονομικι Ικανότθτα
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να πλθροί τουσ παρακάτω
ελάχιςτουσ όρουσ χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ:
(α) να ζχει υποβλθκεί θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ προκιρυξθσ (Άρκρο 25 και Ραράρτθμα I ΚΕΦΑΛΑΛΟ Δ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ),
(β) ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (ζτθ
2015, 2016 και 2017) να είναι διπλάςιοσ του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.
Το ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό
διάςτθμα μικρότερο των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, για όςεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται. Στισ Ενϊςεισ Ρροςϊπων ο ςυνολικόσ κφκλοσ
εργαςιϊν υπολογίηεται ακροιςτικά.
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Άρκρο 16. Τεχνικι και Επαγγελματικι Επάρκεια
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να διακζτει ςφςτθμα
διαχειριςτικισ επάρκειασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από
διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο Φορείσ Ριςτοποίθςθσ) ςτα εξισ πεδία εφαρμογισ:
Διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ (Advertising Agencies), Εταιρίεσ δθμιουργίασ διακριτικοφ ςιματοσ
(Branding και Design) και επιπλζον να πλθροί τουσ παρακάτω ελάχιςτουσ όρουσ τεχνικισ
και επαγγελματικισ επάρκειασ.
Να ζχει εκτελζςει τρία τουλάχιςτον παρόμοια ζργα ςχετικά με το αντικείμενο του
ζργου. Ωσ παρόμοια κεωροφνται αυτά που ςυνδυάηουν τo ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι
δθμιουργικϊν
προτάςεων τουριςτικϊν οδθγϊν και τουριςτικϊν χαρτϊν (κατά
προτίμθςθ τριςδιάςτατων).
Να αποδεικνφεται θ ςυμμετοχι των κυριοτζρων ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου (γραφίςταγραφίςτα/δθμιουργό του χάρτθ, εκτφπωςθ) ςτθν υλοποίθςθ των προαναφερόμενων
ζργων.
Άρκρο 17. Απόρριψθ Ρροςφορϊν
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα, προςφορά, μετά από ςχετικι
ειςιγθςθ τθσ Ε.Δ.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που:
 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και
αιρζςεισ,
 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν
κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά,
 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά,
 αφορά ςε μζροσ μόνον του ζργου, και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων
υπθρεςιϊν,
 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά
κεφάλαια τθσ παροφςασ,
 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά,
 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι, ι/και εμφανίηει τιμζσ ςε
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ τεχνικισ προςφοράσ,
 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου,
 ορίηει χρόνο παράδοςθσ / υλοποίθςθσ του ζργου μεγαλφτερο του προβλεπομζνου
ςτθν παροφςα,
 ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται μικρότεροσ αυτισ που αναφζρεται ςτθν
παροφςα,
 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ,
 δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου
αυτοί αναφζρονται
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Άρκρο 18. Αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ
Ωσ "αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ" κα χαρακτθριςτοφν όςεσ εμπίπτουν ςτισ
προχποκζςεισ του άρκρου 88 του Ν. 4412/2016. Εφόςον θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφδιαπιςτϊςει ότι οιαδιποτε εκ των οικονομικϊν προςφορϊν δφναται να είναι
αςυνικιςτα χαμθλι, καλεί τον υποψιφιο οικονομικό φορζα που είχε υποβάλλει τθν
ανωτζρω προςφορά, να προςκομίςει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατ' ανϊτατο όριο
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, επαρκι τεκμθρίωςθ
από τθν οποία να προκφπτει αιτιολογθμζνα το φψοσ τθσ κατατεκείςασ προςφοράσ.
Μετά το πζρασ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 3 ζωσ
5 του ιδίου άρκρου.

Άρκρο 19. Ρεριεχόμενο υποφακζλου "Τεχνικι Ρροςφορά"
Στθν Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω ςτοιχεία:
Α) Να περιλαμβάνεται ζκκεςθ που να παρουςιάηει:
1)Μεκοδολογία Οργάνωςθσ και Τλοποίθςθσ του Ζργου
o Οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου-Ρεριγραφι διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του
Ζργου - Εργαλεία, μζκοδοι
o Τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ των τμθμάτων του ζργου με
βάςθτθν γενικιεμπειρία/εξειδίκευςθ
o Χρονοδιάγραμμα
2) Ομάδα Ζργου( Οργάνωςθ οικονομικοφ φορζα)
Ραρουςίαςθ του Ρροςφζροντα, θ οποία να περιλαμβάνει:
o Οργανόγραμμα - Δομι Ομάδασ Ζργου –Αρμοδιότθτεσ μελϊν Ομάδασ Ζργου
o Εξειδίκευςθ/ Επάρκειαμελϊν Ομάδασ Ζργου.
o Βιογραφικό ςθμείωμα για κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου (ΡΑΑΤΘΜΑ VI)
Επίςθσ,
-Δραςτθριότθτεσ – Γενικι και ςχετικι εμπειρία του
-Υποδομι του
Β)Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των ζργων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 16 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, με αναφορά ςτον πελάτθ, τθ ςφντομθ περιγραφι
του ζργου, τθν θμερομθνία ζναρξθσ και λιξθσ πιςτοποίθςθσ, τον τελικό
προχπολογιςμό του ζργου με το ποςοςτό ςυμμετοχισ του υποψθφίου ςε αυτό, τα
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ και τθ φάςθ υλοποίθςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει:
 να προςκομιςτοφν δείγματα εργαςιϊν παρόμοιων με το προκθρυςςόμενο ζργο, που
ζχει εκτελζςει αποδεδειγμζνα ο ανάδοχοσ με τθν προτεινομζνθ ομάδα ζργου
(γραφίςτα, γραφίςτα/ δθμιουργό χάρτθ, εκτφπωςθ) .
 να εμφανίηεται αναλυτικά το αντικείμενο, θ αμοιβι και το χρονικό διάςτθμα παροχισ
των υπθρεςιϊν, κακϊσ και οι αποδζκτεσ τουσ δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ.
 τα ςχετικά ςτοιχεία να είναι όςο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριςτατωμζνα
ϊςτε αφενόσ μεν να δίνουν ςαφι εικόνα τθσ εμπειρίασ του υποψθφίου Αναδόχου ςε
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παροχι αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και ςε παρόμοιεσ με τισ ηθτοφμενεσ εργαςίεσ,
αφετζρου δε να είναι δυνατόν να διαςταυρωκοφν.
Ο κατάλογοσ κα ζχει τθν μορφι του ακόλουκου υποδείγματοσ:
Υπόδειγμα Καταλόγου Ζργων
Α/Α

ΡΕΛΑΤΘΣ
(ΔΘΜΟΣΛΟΣ
Ι ΛΔΛΩΤΛΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ)

ΣΥΝΤΟΜΘ
ΡΕΛΓΑΦΘ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ
και ποςοςτό
ςυμμετοχισ
ςτο ζργο

ΘΜ/ΝΛΑ
ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ
ΣΤΟΛΧΕΛΟ
ΕΝΑΞΘΣ &
ΕΓΟΥ
ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ
ΛΘΞΘΣ
ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ

1
2
3
«ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ»: π.χ. ςφμβαςθ, πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο
παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ πελάτθ-ιδιϊτθ κ.ο.κ. Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ
Φορζασ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται ι θ ςφμβαςθ του ζργου ι πρωτόκολλο
παραλαβισ ι βεβαίωςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν/ζργου, που ζχει ςυνταχκεί
και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν ο Ρελάτθσ είναι Λδιωτικόσ
Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ για
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν - ζργου, όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, και επιςυνάπτεται θ ςχετικι
Σφμβαςθ Ζργου/Λδιωτικό Συμφωνθτικό (δεν γίνονται αποδεκτά αποςπαςματικά
τιμολόγια/ΔΡΥ).
Σθμειϊνεται ότι θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ
και αξιοπιςτίασ των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ
πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.
Γ)Υπεργολαβίεσ του Αναδόχου
Επιτρζπεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει μζροσ των υπθρεςιϊν που κα προκφπτουν από τθ
ςφμβαςθ, υπεργολαβικά ςε άλλθ/εσ εταιρεία/εσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ίδιοσ κα
εκτελζςει το μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν, εφόςον πλθροφνται οι ςχετικζσ εφαρμοςτζεσ
διατάξεισ τθσ Κοινοτικισ και Εκνικισ νομοκεςίασ και οι απαιτιςεισ του παρόντοσ ζργου. Σε
κάκε περίπτωςθ όμωσ, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι
για τθν ορκι εκτζλεςθ του ζργου με βάςθ τθ ςφμβαςθ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, οι προςφζροντεσ αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ τα τμιματα του
ζργου που προτίκενται να ανακζςουν υπεργολαβικά ςε τρίτουσ, κακϊσ και ςτοιχεία που
αφοροφν το προφίλ τυχόν υπεργολάβων.
Ο Ανάδοχοσ μπορεί να προχωριςει ςε αντικατάςταςθ Υπεργολάβου, αφοφ πρϊτα
ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου για τουσ
λόγουσ αντικατάςταςθσ και εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Σε κάκε περίπτωςθ ο
νζοσ Υπεργολάβοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίδιασ εμπειρίασ και τεχνικισ επάρκειασ
με τον υπό αντικατάςταςθ.
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Θ ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ δεν επιβαρφνεται οφτε αναλαμβάνει καμία υποχρζωςθ προσ
τρίτουσ για οποιοδιποτε ζργο ι προϊόν που πικανόν να υλοποιθκεί από υπεργολάβουσ
του ζργου. Ο μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ είναι ο ανάδοχοσ του
ζργου.
Κατά ςυνζπεια, υποβάλλονται ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα με τον κατάλογο
των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν,
όπωσ αυτά ζχουν αποτυπωκεί ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
κάτω των ορίων των οδθγιϊν.
ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Θ «Τεχνικι προςφορά», που κα υποβάλει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να
λαμβάνει αυςτθρά υπόψθ του τισ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ζργου», όπωσ αυτζσ
περιγράφονται Άρκρο 2. Ρεριγραφι - Αντικείμενο του ζργου τθσ παροφςασ. Επιπλζον, ο
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμπεριλάβει και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο τεκμθριϊνει
πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του και να απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν
παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο
Κεφάλαιο Β «Τρόποσ Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν» τθσ παροφςασ.

Άρκρο 20. Διαδικαςία Κατακφρωςθσ (Άρκρα 80 & 103 του Ν. 4412/2016)
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
Κατακφρωςθ (προςωρινόσ ανάδοχοσ), υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ που δεν μπορεί να
είναι μικρότερθ των δζκα (10) θμερϊν οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν από τθ
ςχετικι ειδοποίθςθ και ςε φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», τα
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παρακάτω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που
υποβλικθκαν,παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα
ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον
αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ' ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που
δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.
4412/2016 , καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί και
θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων
ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ
προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα
απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
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οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν
οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και τα άρκρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.
4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, είχε
προςκομιςκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόςον είχε προςκομιςκεί, και,
με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν. 4412/2016, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που
απορρίφκθκε.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 και το άρκρο 75 του Ν. 4412/2016 θ διαδικαςία
ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ
πρακτικοφ από τοαρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο
αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κιρυξθ
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ, είτε
κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν
απόφαςθ κατακφρωςθσ. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ
ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΟ
Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ,
ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ
ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ από το οποίο να προκφπτει
ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα του άρκρου 73 Ν.
4412/2016.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά:
αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ
(Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E., Ε.Ε., Λ.Κ.Ε.), τουσ
διαχειριςτζσ,
ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον
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ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΧΘ
Το οικείο Ρρωτοδικείο

Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Ριςτοποιθτικό ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί
υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το
δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ
κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου
είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παράγραφοσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ
β ' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από
ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου
δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα δθλωκοφν όλοι οι φορείσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ
οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ αςφαλιςτικοφσ
οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ είναι υπόχρεοσ ςε καταβολι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.
Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ, από το
οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ
Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο
Νομίμωσ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
ιςολογιςμοφ, ι αποτελεςμάτων χριςθσ του
διαγωνιηόμενου κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ
χριςεισ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό
πρόςωπο, αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ
(IncomeTaxFilings), ι Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα
(IncomeTaxReturns), ι άλλα κατάλλθλα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ που οι ετιςιεσ
δθμοςιευμζνεσ καταςτάςεισ δεν ζχουν ακόμθ δθμοςιευκεί
ςτο Φ.Ε.Κ. προςκομίηεται θ απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου τθσ εταιρίασ και θ απόδειξθ κατάκεςθσ των
ςχετικϊν εγγράφων ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΓΕΜΘ.
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των νομικϊν προςϊπων κα
πρζπει να υποβάλλονται όπωσ δθμοςιεφτθκαν νομίμωσ.
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α)Το οικείο Ρρωτοδικείο
(ότι δεν τελεί πτϊχευςθ, ότι
δεν τελεί ςε πτωχευτικό
ςυμβιβαςμό)
β) ΓΕΜΗ
(εξυγίανςθ ι εκκακάριςθ,
αναγκαςτικι διαχείριςθ,
αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων/ανάλογθ
κατάςταςθ)

Ο οικείοσ Αςφαλιςτικόσ
φορζασ

Υπουργείο Οικονομικϊν/
υπθρεςία TAXISNET
Το οικείο Επιμελθτιριο
α)Υπουργείο Οικονομικϊν/
υπθρεςία TAXISNET
β) ΓΕΜΗ

Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει νομικι υποχρζωςθ
δθμοςίευςθσ ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων,
αναφορικά με κάποιο νομικό πρόςωπο, κα πρζπει να
προςκομιςτοφν τα νόμιμα ζγγραφα και δικαιολογθτικά από
τα οποία προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν για τθν αντίςτοιχθ
περίοδο.
Ωσ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ νοοφνται οι
χριςεισ των ετϊν 2014, 2015 και 2016.
Σφςτθμα διαχειριςτικισ επάρκειασ ςφμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιςτευμζνουσ προσ τοφτο Φορείσ
Ριςτοποίθςθσ) ςτα εξισ πεδία εφαρμογισ:Διαφθμιςτικζσ
εταιρίεσ (AdvertisingAgencies), Εταιρίεσ δθμιουργίασ
διακριτικοφ ςιματοσ (Branding και Design) ( ςε ιςχφ).
Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν
παράγραφο 6.1 λόγοι αποκλειςμοφ.
Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ ςφμφωνα με
το άρκρο 74 του Ν.4412/2016..

Σθμειϊνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενεσ Αρχζσ, από τισ οποίεσ εκδίδονται τα
ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάςθ με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, ενϊ θ παραπάνω αναφορά τουσ γίνεται αποκλειςτικά προσ διευκόλυνςθ των
υποψθφίων, χωρίσ να είναι δεςμευτικι για τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που
προκφπτει ότι τα προςκομιηόμενα πιςτοποιθτικά δεν καλφπτουν το ςφνολο των νομικϊν
καταςτάςεων, κατά τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/2016, τισ οποίεσ το ηθτοφμενο πιςτοποιθτικό
αφορά.
Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ κα απαιτθκοφν από κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςε ζνωςθ (εφόςον πρόκειται για ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που
υποβάλλουν κοινι προςφορά) , κακϊσ και από τον τρίτο φορζα ςτισ ικανότθτεσ του οποίου
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ που υποβάλει προφορά.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει
ςτθν ζνωςθ. Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Θ μετάφραςθ των εν
λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε από το
αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53
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του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν
υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοια υπθρεςία. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Α` 188).
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι διλωςθ του ενδιαφερομζνου, θ οποία γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ. Σε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ ι διλωςθ, δφναται αυτι
να αντικαταςτακεί από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ.
Τα δθμόςια ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που ζχουν ςυνταχκεί ςτθν αλλοδαπι πρζπει
επί ποινι απαραδζκτου να φζρουν τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ “Apostille” ςφμφωνα με τθ
ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961 που κυρϊκθκε με το νόμο 1497/1984, ϊςτε να
πιςτοποιείται θ γνθςιότθτά τουσ και να ςυνοδεφονται από νόμιμθ μετάφραςθ.
Άρκρο 21. Ενςτάςεισ – Ρροςφυγζσ (Άρκρο 127 του Ν. 4412/2016)
Οι Ρροςφζροντεσ δικαιοφνται να υποβάλουν ζνςταςθ:
α) κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ
από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα.
β) Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν,
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.

Άρκρο 22 . Οψιγενείσ μεταβολζσ
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ/υποψιφιοι είχαν
δθλϊςει ότι πλθροφν, ςφμφωνα με το ΕΕΕΣ, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε
γνϊςθ ο προςφζρων/υποψιφιοσ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, οι
προςφζροντεσ/υποψιφιοι οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι
ςχετικά και το αργότερο μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ
των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που επιλκαν ςτο
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πρόςωπο του προςωρινοφ αναδόχου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου, που είχε
προςκομιςκεί.

Άρκρο 23. Δικαίωμα Ματαίωςθσ
Θ ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: α) εφόςον θ διαδικαςία
απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των
προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του βιβλίου 1 του ν.4412/16 και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι β)
ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105.
Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου
οργάνου και ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : α)λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει
πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ
αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν. 4412/2016, ςτ) για
άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που
εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.

Άρκρο 24 . Κατακφρωςθ-ςφναψθ ςφμβαςθσ
Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν
κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά
ποςοςτό ςτα εκατό, που κακορίηεται ςτθ διακιρυξθ. Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί
αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από
τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
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εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν
άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο
τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί
αυτϊν, β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο
τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80 του Ν.
4412/2016, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ.
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ προςκομίηοντασ τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ φψουσ 5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ.
Θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από υπογραφισ τθσ και μζχρι τθν 31-03-2018.
Άρκρο25 . Εγγυιςεισ
Οι Εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ
Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το Ν.
2513/1997 (Αϋ 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό.
Μποροφν, επίςθσ, να να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυιςεισ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία
απευκφνονται δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ,
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5)
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια)
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον
τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
25.1 Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτθ διαδικαςία (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, ΡΑΑΤΗΜΑ Ι, ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1)
«Εγγφθςθ ςυμμετοχισ», φψουσ 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ποςοφ
560,00 ευρϊ.
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα μινα μετά τθ λιξθ του
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ιτοι δεκατρείσ μινεσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Εφόςον θ εγγυθτικι δεν περιλαμβάνει όλουσ τουσ ανωτζρω όρουσ, επιςτρζφεται ωσ
απαράδεκτθ και ο προςφζρων δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα
άρκρα 73 ζωσ 78 του Ν 4412/2016 , δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ
απόφαςθσ επ’ αυτϊν
25.2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ, ΡΑΑΤΗΜΑ Ι,ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2)
Ο ανάδοχοσ κα κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του κυρίου του ζργου
ζναντι του αναδόχου. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για το διάςτθμα που κα
ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι
και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το υπόδειγμα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ,
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι,ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2).

Άρκρο 26. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΡΑΑΛΑΒΗΣ –
ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΗΣ
26.1 Ραρακολοφκθςθ και Ραραλαβι του Ζργου
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Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ, κα ςυγκροτθκεί
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου (ΕΡΡΕ) τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ
όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςτουσ όρουσ τθσ για τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων
παραλαβισ. Θ Επιτροπι κα λειτουργεί κατά τα οριηόμενα ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ
και οι αποφάςεισ που απορρζουν από τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τισ οδθγίεσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ κα δεςμεφουν τον Ανάδοχο.
26.2 Ροινικζσ ριτρεσ κακυςτζρθςθσ (Άρκρο 218 του Ν. 4412/2016)
1. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε είναι
δυνατόν να επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
2. Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε
χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ
προκεςμίασ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50%
επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που
παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν
προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
3. Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του
αναδόχου.
4. Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να
κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.

Άρκρο 27.Τρόποσ Ρλθρωμισ
27.1 Θ πλθρωμι ςτον Ανάδοχο κα γίνει από τθν ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ, αμζςωσ μετά τθν
πιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του ζργου και τθν ζκδοςθ τωνΡρωτοκόλλων Ραραλαβισαπό
τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του ζργου.
27.2 Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι ςφμφωνα με το άρκρο 200, παρ.4 του Ν.
4412/2016τα κάτωκι:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ
β) Τιμολόγιο του προμθκευτι
γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν θ αρμόδια υπθρεςία που διενεργοφν τον ζλεγχο και
τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον
προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.

45

O Ανάδοχοσ βαρφνεται με κάκε φόρο, παρακράτθςθ φόρου, κάκε ειςφορά, κακϊσ και
παρακράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ν.4013/2011, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), για τα οποία ςφμφωνα με τον νόμο είναι
υπόχρεοσ.
Άρκρο 28. Εμπιςτευτικότθτα
Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ υποχρεοφνται να διαφυλάττουν το απόρρθτο των ςτοιχείων που
λαμβάνουν γνϊςθ με τθν ευκαιρία και κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ωσ εμπιςτευτικζσ
και απόρρθτεσ κεωροφνται όλεσ οι πλθροφορίεσ που κα παρζχονται κατά διαςτιματα και
με οποιονδιποτε τρόπο ςτον Ανάδοχο από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Άρκρο 29. Ρνευματικά Δικαιϊματα
29.1 Το περιεχόμενο των παραδοτζων αποτελεί περιουςιακό ςτοιχείο του
ζργου«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence
–
EmbleMatiC» καιτων εταίρων του, το οποίο ζχουν το δικαίωμα να το
επαναχρθςιμοποιιςουν ελεφκερα. Πλο το υλικό που παράγεται και παραδίδεται ςτθν
Ριερικι Αναπτυξιακι από τον Ανάδοχο κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, ςφμφωνα
με το ςυμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι
λφςθ τθσ Σφμβαςθσ.
29.2. Τα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα ρθτϊσ εκχωροφνται ςτουσ εταίρουσ του
ζργου«Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence –
EmbleMatiC» χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτθ
Σφμβαςθ.
29.3. Το ζργο «EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence –
EmbleMatiC» και οι εταίροι του ζργου,κα ζχουν τα αποκλειςτικά δικαιϊματα όλου του
υλικοφ.
29.4. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ
από τρίτο για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα των Ραραδοτζων
του ζργου ι των δθμιουργθμάτων που χρθςιμοποιικθκαν από το Ανάδοχο για τθν
παραγωγι των Ραραδοτζων του, θ ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ
και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να
παρζμβει και να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά με δαπάνεσ του, για λογαριαςμό τθσ
Ριερικισ Αναπτυξιακισ , ζναντι του τρίτου.
29.5. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα
κλθκεί να καταβάλει θ ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και κάκε δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να
αποηθμιϊςει τθν Ριερικι Αναπτυξιακι για κάκε ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ
αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου.

Άρκρο 30. Ζκβαςθ τθσ Σφμβαςθσ
Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν κα μπορεί να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει τθ
Σφμβαςθ ι μζροσ τθσ, ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτι.
Εξαιροφνται οι Τράπεηεσ.
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Άρκρο 31. Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
31.1. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τα κακικοντα που αναλαμβάνει με τθ Σφμβαςθ
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τθσ Ρροκιρυξθσ, τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ και
τθσ προςφοράσ του, διαφορετικά υποχρεοφται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν ΡΛΕΛΚΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ για κάκε ηθμία τθσ .
31.2. Ο Ανάδοχοσ ορίηει Εκπρόςωπό του και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να
υπογράψει τθ Σφμβαςθ, να τον εκπροςωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολι και για λογαριαςμό
του για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ. Επιπλζον, οφείλει να ορίςει και
αναπλθρωτι του Εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι προςϊπου ι διεφκυνςθσ
του Εκπροςϊπου ι/ και του Αναπλθρωτι του αναφζρεται γραπτά ςτθν Ριερικι
Αναπτυξιακι και ιςχφει μετά από τθ γραπτι ζγκριςθ αυτισ.
31.3. Ο Εκπρόςωποσ και ο Αναπλθρωτισ Εκπρόςωποσ του Αναδόχου είναι, μεταξφ άλλων,
εξουςιοδοτθμζνοι να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι
ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν, ςε ςυναντιςεισ με τα
αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ.
31.4. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να
ςυνεργάηεται ςτενά με τθν ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ
του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του ζργου.
31.5. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ Σφμβαςθσ. Θ ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ δεν ζχει υποχρζωςθ
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο
προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων.
31.6. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν προςφορά του,
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν
τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ
ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει, ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, θ Ριερικι Αναπτυξιακι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ του
προςωπικοφ του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με
άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων με ςχετικι ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ
ςτθν Ριερικι Αναπτυξιακι.
31.7. Αντικατάςταςθ μζλουσ του προςωπικοφ του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Σε
περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν
τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το
χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ
και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ.
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31.8. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει
πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το
ςυμφζρον τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ.
31.9. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο,
ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που επιλκαν τα γεγονότα που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να υποβάλλει ςτθν ΡΛΕΛΚΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να
απαντιςει αιτιολογθμζνα εντόσ εφλογου διαςτιματοσ από λιψεωσ του ςχετικοφ
αιτιματοσ του Αναδόχου.
31.10. Θ ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από
τυχόν ατφχθμα ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. Σε περίπτωςθ
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από τα φυςικά πρόςωπα
που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ ι οι Υπεργολάβοι αυτοφ, υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ μόνοσ
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
31.11. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία, τα μζλθ του κα είναι από κοινοφ
και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ για τθν εκπλιρωςθ όλων
των απορρεουςϊν από τθν παροφςα υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ
ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ ςχζςεισ
τουσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ριερικι
Αναπτυξιακισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ
του άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου.
Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ οποιαδιποτε από τα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτάσ του για
οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ
του, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με
τουσ ίδιουσ όρουσ.
31.12. Στθν ωσ άνω περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται αμελλθτί να ενθμερϊςει ςχετικά
εγγράφωσ τθν ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ. Εάν, κατά τθν κρίςθ τθσ Ριερικι Αναπτυξιακισ, οι
ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ,
θ Σφμβαςθ υλοποιείται από τα λοιπά μζλθ ςτο ςφνολό τθσ, και εξακολουκεί να παράγει
όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ. Θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ριερικι Αναπτυξιακισ περί τθσ
δυνατότθτασ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ
κοινοποιείται εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο.
31.13. Εφόςον θ ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ αποφαςίςει ςχετικά ότι τα εναπομείναντα μζλθ
δεν επαρκοφν για να εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε θ Ανάδοχοσ
κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταςτάτθ, με προςόντα αντίςτοιχα του
αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ Ριερικι Αναπτυξιακι εγκρίνει με απόφαςι τθσ τθν
αντικατάςταςθ αυτι. Σε περίπτωςθ όμωσ που θ πρόταςθ για ςυγκεκριμζνο αντικαταςτάτθ
δεν γίνει αποδεκτι, θ Ριερικι Αναπτυξιακι διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τον Ανάδοχο
ζκπτωτο.
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Άρκρο 32. Ανωτζρα βία
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία ςφμφωνα με το άρκρο 204 του Ν. 4412/2016
υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

Άρκρο 33. Κιρυξθ Οικονομικοφ Φορζα Ζκπτωτου
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά
του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου:
α) ςτθν περίπτωςθ που δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν
προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι κθρφςςεται
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν
προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται,
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016.
β) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και γ)
αν υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων
υπόψθ των παρατάςεων.
2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ
υπθρεςιϊν , θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ
προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και
αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν.
3. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν
ςφμβαςθ όταν: α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ
ςφμβαςθ.
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
4. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι
ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
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α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά
περίπτωςθ.
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ
του παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν. 4412/2016.

Άρκρο 34. Εκχωριςεισ -Μεταβιβάςεισ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ
τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ’ εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να
εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
καταβολι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ
επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και ςε νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα ςε
Χϊρεσ-Μζλθ τθσ Ε.Ε. και τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου
Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α).
Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να εγκρίνει αίτθμα του Αναδόχου για μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ
μόνο για ιδιαιτζρωσ ςοβαρό λόγο και ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που τον υποκακιςτά
ανταποκρίνεται ςτα κριτιρια επιλογισ που ίςχυςαν για τθν ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ
εκχϊρθςθ – μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ κα χριηει πλιρουσ αιτιολόγθςθσ τόςο ωσ προσ το
αίτθμα του Αναδόχου όςο και τθν εγκριτικι απόφαςθ/ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σε περίπτωςθ υποκατάςταςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ υποχρεϊςεισ του
ςχετικά με το τμιμα τθσ Σφμβαςθσ που ζχει ιδθ εκτελεςκεί ι το τμιμα που δεν
εκχωρικθκε.
Άρκρο 35 . Εφαρμοςτζο Δίκαιο
Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό ςφμφωνα και με τισ αρχζσ του Κοινοτικοφ Δικαίου. Σε
περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν
εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο
Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα,
αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτθν Κατερίνθ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΟΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ
1. Γενικά
Μεταξφ των προςφερόντων που καλφπτουν τισ απαιτιςεισ των δικαιολογθτικϊν, για τθν
επιλογι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί αξιολόγθςθ και αρικμθτικι βακμολόγθςθ τθσ
κάκε προςφοράσ με βάςθ τθν τεχνικι τουσ προςφορά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του
διαγωνιςμοφ.
Θ αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ και κατάταξθ των προςφορϊν κα γίνει με τα κριτιρια και τθ
μεκοδολογία που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια.
2. Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
Για τισ ανάγκεσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα
ακολουκιςει τθν παρακάτω περιγραφόμενθ διαδικαςία:
α. Ελζγχει το περιεχόμενο των τεχνικϊν προςφορϊν του Ζργου προκειμζνου να
διαπιςτϊςει εάν ικανοποιοφν τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ και κα καταχωριςει, ςε ςχετικό
πρακτικό τθσ, τυχόν προςφορζσ που χαρακτθρίηει απορριπτζεσ, αναλφοντασ, για κάκε μία
από αυτζσ, τουσ λόγουσ απόρριψθσ.
β. Αξιολογεί και βακμολογεί τισ τεχνικζσ προςφορζσ του Ζργου, ςφμφωνα με τα κριτιρια
και τισ οδθγίεσ αξιολόγθςθσ που περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο.
γ. Απορρίπτει ωσ απαράδεκτεσ τισ προςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ (γ1) είναι αόριςτεσ
ι ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ ι/και (γ2) παρουςιάηουν ουςιϊδεισ
αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ.
3. Κριτιρια Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ
Θ βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν που κα κρικοφν αποδεκτζσ και δε κα
απορριφκοφν για οποιοδιποτε λόγο ςε προθγοφμενο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ,
κα γίνει με βάςθ τα κριτιρια του παρακάτω πίνακα λαμβάνοντασ υπόψθ και τουσ
αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ αυτϊν.

A
A1
A2
A3

B

B1

ΚΛΤΘΛΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ
Ενότθτα Α: Μεκοδολογία Οργάνωςθσ και
Υλοποίθςθσ
Ρεριγραφι διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ του Ζργου
Τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ των
τμθμάτων του ζργου με βάςθ τθ γενικι εμπειρία
και τθν εξειδίκευςθ (Δείγματα δουλειάσ)
Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου
Ενότθτα Β: Ομάδα ζργου-Οργάνωςθ οικονομικοφ
φορζα
Δομι Ομάδασ Ζργου, ρόλοι αρμοδιότθτεσΕπάρκεια ςτελεχϊν ςτο δθμιουργικό και ςτθ
δθμιουργία τριςδιάςτατου χάρτθ
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΥΤΘΤΑΣ
60%
10%
35%
15%

40%

40%

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 13 του άρκρου 86 του Ν.4412/2016, ςτισ διαδικαςίεσ
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ γενικϊν υπθρεςιϊν, θ
βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Θ
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι
όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Θ Βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Θ ςυνολικι βακμολογία όπωσ
προκφπτει από τον τφπο τθσ παρ. 11 του ανωτζρω άρκρου κυμαίνεται από 100 ζωσ 120
βακμοφσ.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι δεν καλφπτουν /
παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Μια προςφορά χαρακτθρίηεται:
- Μθ ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ ςτισ
προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου, είτε δεν
υφίςταται, είτε κεωρείται ακατάλλθλθ για το ζργο.
- Στοιχειωδϊσ ικανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ
καλφπτει ςτοιχειωδϊσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου
κριτθρίου.
- Λκανοποιθτικι, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει
πλιρωσ τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
- Εξαίρετθ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο κριτιριο όταν θ ανταπόκριςι τθσ καλφπτει πλιρωσ
τισ προδιαγραφζσ και τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου και
προςφζρει επιπλζον δυνατότθτεσ χριςιμεσ για το ζργο.
Κάκε μζλοσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κα βακμολογιςει με ζνα βακμό, πουκυμαίνεται
από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Ο βακμόσ κάκε κριτθρίου ςε επίπεδο Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
προκφπτει μετά από ψθφοφορία επί των επικρατζςτερων προτάςεων βακμολόγθςθσ (Ν.
4412/2016, άρκρο 221, παράγρ.2).
Ο βακμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του κριτθρίου και εξάγεται
ο βακμόσ τθσ προςφοράσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. Το άκροιςμα των βακμϊν όλων
των κριτθρίων δίνει το ςυνολικό βακμό τθσ τεχνικισ προςφοράσ.
Θ Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80%.
4. Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν μετά τθν εξζταςθ τυχόν ενςτάςεων.
Θ θμερομθνία, ο τόποσ και θ ϊρα που κα αποςφραγιςκοφν οι οικονομικζσ προςφορζσ κα
γνωςτοποιθκοφν, με ευκφνθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μζςω πρόςκλθςθσ που κα
αποςταλεί ςτουσ Ρροςφζροντεσ των οποίων οι προςφορζσ βακμολογικθκαν τεχνικά και
κρίκθκαν αποδεκτζσ με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ τθσ ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ.
Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί ςτα γραφεία τθσ
ΡΛΕΛΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘΣ, τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίηεται ςτθ ςχετικι
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πρόςκλθςθ, ενϊπιον των τυχόν παριςταμζνων εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων των
υποψθφίων αναδόχων.
Θ Επιτροπι κα ελζγξει το περιεχόμενο των οικονομικϊν προςφορϊν του Ζργου
προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν αυτζσ ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ.
Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί
τεχνικά αποδεκτζσ και είναι ςφμφωνεσ με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.
Θ Αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%.
5. Τελικι Αξιολόγθςθ τθσ Ρροςφοράσ
Κατά τθν Τελικι Αξιολόγθςθ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν και
πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ, λαμβανομζνων υπ’ όψιν μζχρι
δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων, με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
Λi = [0,80* (Βi / Βmax) + 0,20* (Kmin/Ki)]*100
όπου:
Βmax : θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Τεχνικι Ρροςφορά
Βi : θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ i
Kmin : το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι
Κi : το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Ρροςφοράσ i
Ωσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κεωρείται εκείνθ που
ςυγκζντρωςε τθν μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία, δθλαδι το μεγαλφτερο Λi.
Μετά από αυτά θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ςυντάξει ςχετικό πρακτικό, το περιεχόμενο του
οποίου κα γνωςτοποιιςει εγγράφωσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ θ Ανακζτουςα Αρχι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ I: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΡΟΣ ΤΘΝ
……
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ
1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ
........................ για ποςό ΕΥΩ. ....... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για τθ
ςυμμετοχι τθσ ................ ςτον διαγωνιςμό τθσ........ (θμερομθνία διενζργειασ) για τθν
υλοποίθςθ του ζργου.............. και για κάκε αναβολι αυτοφ.
2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων
του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ
ζνςταςθσ των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και
από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.
3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία
κα μασ γνωςτοποιιςετε ότι θ ............ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που
περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν
παροφςα επιςτολι τθ ρθτι υποχρζωςθ να ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε
αντίρρθςθ μετά από απλι ζγγραφι ειδοποίθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία
που μασ το ηθτιςετε. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ παροφςασ , το ποςόν τθσ
κατάπτωςθσ υπάγεται ςε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.
4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι
ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ .............. οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν
μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςι μασ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι
τθν ……………… (θμερομθνία θ οποία προςδιορίηεται ςε 390 θμερολογιακζσ θμζρεσ από
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ). Μζχρι τότε, κα
παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ.
6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ που ζχουν
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το
όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΡΟΣ ΤΘΝ
…………
ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ.
1. Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ
........................ για ποςό ΕΥΩ. ......... Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ, για
τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ ................... και τθσ .................
2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων
του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε
άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αςτικοφ Κϊδικα,
όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.
3. Σε περίπτωςθ που αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία
κα μασ γνωςτοποιιςετε, ότι θ
................ δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται ςτο ανωτζρω ςθμείο 1,
ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθν ρθτι υποχρζωςθ να
ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ, ολόκλθρο ι μζροσ του ποςοφ τθσ
εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμερομθνία
που μασ το ηθτιςετε.
4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι
ενζργεια ςυγκατάκεςθσ τθσ ................ οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν
ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν
μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.
5. Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι
τθν ……………….. (θμερομθνία θ οποία προςδιορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ
με χρόνο ιςχφοσ δφο (2) μθνϊν από τθ λιξθ του ζργου). Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε
υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ.
6. Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ που ζχουν
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και αυτισ, δεν υπερβαίνουν το
όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Τράπεηά μασ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΟΣ: ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΕΡΩΝΥΜΛΑΔΛΑΓΩΝΛΗΟΜΕΝΟΥ ………………………..
Τόποσ, θμερομθνία …………………………………………..
ΕΓΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ζργου «Emblematic
Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ
ΕΓΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ
ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του
ΔΑΡΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ
ζργου «Emblematic Mediterranean
ΕΥΩ
ΡΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Mountains as Coastal destinations of
excellence – EmbleMatiC» .
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΡΙΕΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΤΕΜΑΧΛΑ

1000

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΧΑΤΗ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΥΡΩΣΗ ΧΑΤΗ
ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΤΕΜΑΧΛΑ

1000

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΑΥΤΗΣ

ΤΕΜΑΧΛΑ

1000

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΛΑ

50

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΧΩΗΣΕΩΝ

ΤΕΜΑΧΛΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΡΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΚΡΤΩΣΗΣ:
Η προςφορά ιςχφει για χρονικό διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.

( Υπογραφι)

56

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ
Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι
του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου
Για τισ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ (Α.Ε.):
1.Το φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ απ' όπου προκφπτει θ ςφςταςθ κακϊσ και θ
πλζον πρόςφατθ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ (φωτοαντίγραφο).
2.Απόςπαςμα Ρρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ για τθν εκλογι του ιςχφοντοσ Διοικθτικοφ
Συμβουλίου (ακριβζσ αντίγραφο εκ του πρωτοτφπου).
3.Ρρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα, από το οποίο να
προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα εκπροςωποφν και δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ
το νομικό πρόςωπο, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ (φωτοαντίγραφα).
Για τισ Εταιρίεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.):
1.Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ.
2.Το φφλλο τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ όπου δθμοςιεφκθκε θ περίλθψθ του
καταςτατικοφ (φωτοαντίγραφο).
Για τισ Ιδιωτικζσ Κεφαλαιουχικζσ (ΙΚΕ), τισ Ομόρρυκμεσ (Ο.Ε.) και τισ Ετερόρρυκμεσ
Εταιρίεσ (Ε.Ε.):
1.Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ.
2.Φωτοαντίγραφο τθσ πλζον πρόςφατθσ τροποποίθςθσ.
Για ατομικι επιχείρθςθ – Φυςικό Ρρόςωπο:
Φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με
τθν προςφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογθτικά για κάκε προμθκευτι που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό
ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ ανωτζρω τισ περιπτϊςεισ το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV
ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ
διαδικαςία ανάκεςθσ
Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ
αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/
αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α.]
- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [100028966]
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [16εο Οθησβξίνπ 17Β/Καηεξίλε/60100]
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Π.Παξηζαιίδνπ]
- Σειέθσλν: [2351027541]
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [pieriki@otenet.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου): *www.pieriki-anaptixiaki.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ
CPV):ΣΧΔΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΡΟΥ ΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του ζργου

«EmblematicMediterraneanMountainsasCoastaldestinationsofexcellence – EmbleMatiC» .

CPV: 79822500-7: ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΓΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
CPV: 79800000-2: ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [Ο νξηδφκελνο Α.Γ.Α.Μ. απφ ηελ αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ]
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο]
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [-]
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΛ ΥΡΟΛΟΛΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΣΕ ΚΑΚΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ
ΣΥΜΡΛΘΩΚΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΦΟΕΑ
Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

Απάντθςθ:
[……]
[……]
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Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα,
αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii :
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι,
μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο
κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων
οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο
πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντθςθ:

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και,
όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του
παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V
κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) [……]
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου
ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):[……][……][……][……]

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον
επίςθμο κατάλογοv:

γ) [……]

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ
59

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό
απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:

ε) [] Ναη [] Όρη

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ
να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων
ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν
τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι
ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει
απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
αυτι διατίκεται δωρεάν;
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
*……+*……+*……+*……+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Σρόποσ ςυμμετοχισ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
από κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ
εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα
κακικοντα …):

α) [……]

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Σμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

β) [……]

γ) *……+

Απάντθςθ:
[]

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων
που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ
ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:
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Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:

[……]
[……]
[……]

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

[……]

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:

[……]

Τθλζφωνο:

[……]

Θλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ
τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

[……]
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii
τιριξθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;

Απάντθςθ:
[]Ναη []Όρη

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα
με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα
από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ
εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ
οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο
οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο
οικονομικόσ φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Τπεργολαβικι ανάκεςθ :

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να
ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ;

*+Ναι *+Πχι
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ'
εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ
φορζασ προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ
ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται
ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για
κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
5.ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
6.δωροδοκίαxxi·
7.απάτθxii·
8.τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ
δραςτθριότθτεσxiii·
9.νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασxiv·
10.παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:
Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν
καταδικαςτικι απόφαςθ:

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκανxxi:
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Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii

α) Θμερομθνία:* +,
ςθμείο-(-α): * +,
λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ
*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
*+ Ναι *+ Πχι

*……+

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ
χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

Απάντθςθ:
*+Ναι *+Πχι

Εάν όχι αναφζρετε:

ΦΟΟΛ

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται:

α)*……+·

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;

β)*……+

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων;

α)*……+·

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;

γ.1) *+ Ναι *+
Πχι

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι;

-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ απόφαςθσ

-*……+·

-*+ Ναι *+ Πχι

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται
απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·

-*……+·

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι
τουσ ;xxiii

δ) *+ Ναι *+ Πχι

γ.2)*……+·

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι των
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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ΕΛΣΦΟΕΣ
ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ
ΑΣΦΑΛΛΣΘΣ

β)*……+

Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων
ι επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισxxvi :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι
ι από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται
να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ
υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ
νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ υπό αυτζσ αυτζσ τισ
περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν: *…….............+
*+ Ναι *+ Πχι

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

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*..........……+
Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ
με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Πχι

*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν
ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο
αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι
ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxiκατά
τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Πχι
*…...........+

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
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Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να
επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων
αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό,
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
*+ Ναι *+ Πχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;

Απάντθςθ:

*+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα
που λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που
θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο
οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να
υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:
Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια
επιλογισ;

Απάντθςθ
*+ Ναι *+ Πχι

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά
ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν
Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii του:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:

*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ
φορζασ:

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο
οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου
οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να
παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα
εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που
απαιτοφνται είναι ο εξισ:

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+ νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
*…................................…+

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογία μεταξφ x και yxxxvii-και θ αντίςτοιχθ
αξία)
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

εγγράφων): [……][……][……]
*……+*…+νόμιςμα
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
*……..........+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): [……][……][……]
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια
επιλογισ ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ
διακιρυξθ .
Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Απάντθςθ:
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
xxxviii
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ
,
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
*…+
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
Ζργα: *……+
καλι εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
εγγράφων): *……+*……+*……+
1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι
και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, ο πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
*…...........+
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ υπθρεςίεσ
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Ρεριγραφι Ροςά
Θμερο- ΡαραΚατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
μθνίεσ λιπτεσ
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
*……..........................+
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο
*……+
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
*……+
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
*……+
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
*……+ *……+
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
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παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, εφόςον
κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα
μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ
και τα μζτρα που λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ
ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται
ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:

α)*......................................……+
β) *……+

*……+

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
*……+

*……+

*+ Ναι *+ Πχι

*+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα των προϊόντων,
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επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;

*….............................................+

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ
ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά το
ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και
διευκρινίςτε ποια άλλα αποδεικτικά μζςα
μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι
κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των
υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον
διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ
όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ
διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με
τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ
φορζασ
διακζτει
τα
απαιτοφμενα ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά
ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για
το κακζνα:

Απάληεζε:
[….]

[] Ναη [] Όρηxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα

με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των
ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και
χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν
εγγράφων που αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ
μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά
ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+,
προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω
υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ
Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ
διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό
τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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i

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο)
ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

iii

Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ
κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2
εθαηνκκύξηα επξώ.
Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10
εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ
δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ
ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iv

Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή
κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ.
v

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

vi

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

vii

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε
ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή
εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ
νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο
ηθαλφηεηεο.”
viii

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
ix

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο
Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ.
42).
x

χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
xi

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία
ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ
L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ
103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ
ζ΄ απηήλ Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 βαλαθέξεηαη ε θείκελε
λνκνζεζία).
xii

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000
(ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ Πξσηνθφιισλ.
xiii

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ
πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4
ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην.
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xiv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ.
3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xv

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ
θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή
λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.".
xvi

Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ),
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 )
xvii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xviii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xix

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xx

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά
ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xxi

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
xxii

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ
θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxiii

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο
ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο
δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην
αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ
ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα,
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxiv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xxv

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxvi.

Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxvii

Άξζξν 73 παξ. 5.

xxviii

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί
αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxix

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

xxx

Πξβι άξζξν 48.

xxxi

Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ
ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
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xxxii

Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ
εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10.
xxxiii

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από
νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη
ζην Παξάξηεκα απηό.
xxxiv

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxv

Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.
xxxvi

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

xxxvii

Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ

xxxviii

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.
xxxix

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε
εκπεηξίαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε.
xl

Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο
φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο.
xli

Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.
xlii

Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ
νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν
πάξνρνο ππεξεζηψλ.
xliiiΔπηζεκαίλεηαη

φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ
ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε
κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.
xliv

Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε.

xlv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvi

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xlvii

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

xlviii

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ
πξφζβαζε.
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ΡΑΑΤΗΜΑ V
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ
Στθν Κατερίνθ ςιμερα τθν ………… 2019 θμζρα ………………….. οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Θ Ριερικι Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεφει ςτθν Κατερίνθ και επί τθσ οδοφ 16θσ
Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ. 60100, με Α.Φ.Μ..........., Δ.Ο.Υ ............, (ςτο εξισ καλουμζνθ
«Ανακζτουςα Αρχι»)νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τθν Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου κα Μαυρίδου Σοφία.
2. ……….. με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεφει ……………………………….. (.
ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμωσ εκπροςωποφμενοσ από τον
………………………………….. που κα αποκαλείται ςτο εξισ για λόγουσ ςυντομίασ Ανάδοχοσ,
ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο « Σχεδιαςμόσ και
παραγωγι
ζντυπου προωκθτικοφ υλικοφ του ζργου «Emblematic Mediterranean
Mountains as Coastal destinations of excellence – EmbleMatiC» και είναι μζλθ του Δικτφου
Εμβλθματικϊν Μεςογειακϊν Πγκων» με τθν υπ’ αρικ. .......... απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα:
Θ Ριερικι Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α., αποφάςιςε τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για
το ςχεδιαςμό και τθν παραγωγι ζντυπου υλικοφ, όπωσ αυτό περιγράφεται παρακάτω, ο
οποίοσ διενεργικθκε τθν …/…./2019 ενϊπιον τθσ αρμοδίασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ, βάςει
τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ 01/2019 που ςυνζταξε θ Ανακζτουςα αρχι.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςε ςυνεδρίαςι του τθν……………………2019, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα
Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, αποφάςιςε, με τθν υπ’ αρικ. ……..………….. απόφαςι
του, τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο.
Ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………….. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ ……………,
ποςοφ …………………… ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ.
Aναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42
του Ν.4412/2016:
- θ υπ’ αρικ. 01/2018 διακιρυξθ
- θ προςφορά του αναδόχου
Άρκρο 1
Αντικείμενο
1.
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προδιαγραφζσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθσ προςφοράσ τθσ αναδόχου, είναι θ
παραγωγι των κάτωκι παραδοτζων:

Α.ΡΑΑΔΟΤΕΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
Α.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ(9 ΡΕΙΟΧΩΝ)
Ραραδοτζο του παρόντοσ κα αποτελζςει ο ςχεδιαςμόσ του οδθγοφ, ο οποίοσ κα παραδοκεί
ςτθν Ριερικι Αναπτυξιακι ςτα format που κα απαιτθκοφν, προκειμζνου θ Ριερικι να
αποςτείλει τα αρχεία αυτά ςτουσ άλλουσ οκτϊ (8) εταίρουσ του ζργου, ϊςτε να μπορεί ο
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κάκε εταίροσ, διατθρϊντασ τον ενιαίο ςχεδιαςμό, να ειςαγάγει τα δικά του κείμενα ςτθν
γλϊςςα τθσ χϊρασ που βρίςκεται και τισ φωτογραφίεσ τθσ οικοδιαδρομισ του και να
εκτυπϊςει τον οδθγό. Τα αρχεία που κα παραδοκοφν κα ζχουν κάποια από τισ εξισ
μορφζσ:
.ai
.indd ι .idml
PDF HD
PDF Low Definition, ( για χριςθ π.χ. ςτθν ιςτοςελίδα του εταίρου)
Open PDF
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts,vectorial logos)
Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ παροχι υπθρεςίασ προσ τουσ εταίρουσ του
ζργου, προκειμζνου να είναι δυνατι από μζρουσ τουσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων
αρχείων. Στουσ εταίρουσ του ζργου ανικουν και τα πνευματικά δικαιϊματα του παρόντοσ
ςχεδιαςμοφ.
Αναφορικά με το ςχεδιαςμό του οδθγοφ παρατίκενται ενδεικτικά τα εξισ κεφάλαια που κα
πρζπει να περιλαμβάνονται :
11. ΕΛΣΑΓΩΓΘ ( Αναφορά ςτο πρόγραμμα και το δίκτυο)
12. ΡΕΛΟΧΘ ΑΝΑΦΟΑΣ,
13. Θ ΟΛΚΟΔΛΑΔΟΜΘ ( ανά μζρα ι ανά τμιμα διαδρομισ)
14. ΣΘΜΕΛΑ ΓΛΑ ΦΑΓΘΤΟ
15. ΥΡΝΟΣ
16. ΤΟΡΛΚΑ ΡΟΛΟΝΤΑ
17. ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ
18. ΡΟΣΒΑΣΘ - ΣΥΓΚΟΛΝΩΝΛΕΣ
19. ΣΥΣΤΑΣΕΛΣ
20. ΓΛΩΣΣΑΛ
Α.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ

ΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΥ

ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΟΜΗΣ

ΤΗΣ

ΡΙΕΙΚΗΣ

Κρατϊντασ το κοινό αρχείο ςχεδιαςμοφ του οδθγοφ, ολοκλθρϊνεται ο ςχεδιαςμόσ του
οδθγοφ οικοτουριςτικισ διαδρομισ για τθν Ριερικι Αναπτυξιακι ςτον Πλυμπο.
Οι φωτογραφίεσ και τα κείμενα κα δοκοφν από τθν Ριερικι Αναπτυξιακι.
Ο οδθγόσ κα είναι μονόγλωςςοσ. Κείμενα κα υπάρξουν ςτθν ελλθνικι αλλά και αγγλικι
(χωριςτζσ εκδόςεισ) .
Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ ο ςχεδιαςμόσ 5-7 μικρϊν κεματικϊν
χαρτϊν/μικρισ κλίμακασ, για τον καλφτερο προςανατολιςμό του χριςτθ
Α3.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΤΗ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΟΜΗΣ
Ραραδοτζο του παρόντοσ κα αποτελζςει ο ςχεδιαςμόσ του υπομνιματοσ του χάρτθ, κακϊσ
και μία δεξαμενι ςυμβόλων / εικονιδίων, τα οποία κα παραδοκοφν ςτθν Ριερικι
Αναπτυξιακι ςτα format που κα απαιτθκοφν, προκειμζνου θ Ριερικι να αποςτείλει τα
αρχεία αυτά ςτουσ άλλουσ οκτϊ (8) εταίρουσ του ζργου, ϊςτε να μπορεί ο κάκε εταίροσ,
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να τα χρθςιμοποιιςει ςτισ δικζσ τουσ εκτυπϊςεισ, του χάρτθ τθσ περιοχισ τουσ. Τα αρχεία
που κα παραδοκοφν κα ζχουν κάποια από τισ εξισ μορφζσ:
.ai
PDF HD
PDF Low Definition, ( για χριςθ π.χ. ςτθν ιςτοςελίδα του εταίρου)
Open PDF
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts,vectorial logos)
Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ παροχι υπθρεςίασ προσ τουσ εταίρουσ του
ζργου, προκειμζνου να είναι δυνατι από μζρουσ τουσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων
αρχείων. Στουσ εταίρουσ του ζργου ανικουν και τα πνευματικά δικαιϊματα του παρόντοσ
ςχεδιαςμοφ.
Στόχοσ είναι τελικά οι εννζα χάρτεσ να ζχουν ομοιομορφία ςτο υπόμνθμα και τα ςφμβολα
που κα χρθςιμοποιοφν, κυρίωσ για τισ δραςτθριότθτεσ και τισ πλθροφορίεσ τθσ
οικοδιαδρομισ .

Α.4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΤΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΡΙΕΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΡΟ
Αφορά ςτο ςχεδιαςμό του χάρτθ τθσ οικοτουριςτικισ διαδρομισ περιοχισ Ολφμπου και
κάτω Ολφμπου , μιασ κυκλικισ διαδρομισ ςυνολικοφ μικουσ 108,20 km, εκ των οποίων τα
86,6 km είναι μθχανοκίνθτα ι με ποδιλατο. Το τμιμα αυτό ςυνδζεται με τρεισ υποδιαδρομζσ πεηοπορίασ, ςυνολικοφ μικουσ 21,6 km που περιλαμβάνουν:
4.

Ρ. Ραντελειμονασ –Άνω Σκοτίνα: 6 χλμ.,

5.

Φαράγγι του Ενιπζα: 10 κλμ.,

6.

Άγιοσ Κωνςταντίνοσ, Κόκκινοσ Βράχοσ, Άγιοσ Βαςίλειοσ: 5,6 χλμ.

Από πλευράσ πολιτιςτικϊν / τουριςτικϊν πόρων, υποδομϊν και εξυπθρετιςεων θ
διαδρομι δικτυϊνει ςυνολικά
5 αρχαιολογικοφσ χϊρουσ / Μνθμεία
3 μουςεία / ςυλλογζσ
3 κζντρα - ςθμεία περιβαλλοντικισ πλθροφόρθςθσ
Θ ευρφτερθ περιοχι τθσ διαδρομισ διακζτει ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, κάμπινγκ και
επιχειριςεισ ενοικιαηόμενων δωματίων. Το πολιτιςτικό ενδιαφζρον περιλαμβάνει επίςθσ
τθν διοργάνωςθ διάφορων πολιτιςτικϊν / ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. Το τουριςτικό προϊόν
τθσ περιοχισ περιλαμβάνει επίςθσ ςειρά τοπικϊν προϊόντων υψθλισ διατροφικισ αξίασ
Θ προτεινόμενθ διαδρομι του Ολφμπου αποτελεί μια ευζλικτθ διαδρομι που διακζτει
ταυτόχρονα ποικιλομορφία και ςυνεκτικότθτα. Μπορεί να «καλυφκεί» ςε 2 ωσ 5 μζρεσ,
αλλά και να προςφζρει αυτόνομεσ διαδρομζσ κεματικοφ ενδιαφζροντοσ που
περιλαμβάνουν πολιτιςτικζσ υποδομζσ / αρχαιολογικοφ χϊρουσ (Δίον), μικρζσ πεηοπορικζσ
διαδρομζσ (Άγιοσ Κωνςταντίνοσ, Κόκκινοσ Βράχοσ, Άγιοσ Βαςίλειοσ / Διαδρομι του Ενιπζα.
Επίςκεψθ ςτουσ παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ ( Ρ. Ραντελειμονασ –Άνω Σκοτίνα).
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Ο ςχεδιαςμόσ του χάρτθ αφορά τθ ςχεδίαςθ τθσ Αϋ και Βϋ όψθσ. Ο χάρτθσ κα είναι
μονόγλωςςοσ. Κα εκδοκεί ςτθν ελλθνικι αλλά και αγγλικι (χωριςτζσ εκδόςεισ) .
Αϋ ΠΨΗ :
Τριςδιάςτατθ, λεπτομερισ απεικόνιςθ τθσ οικοδιαδρομισ με γραφιςτικι επεξεργαςία,
ενςωμάτωςθ ςυμβόλων για τισ λειτουργικζσ δυνατότθτεσ και εξυπθρετιςεισ, ενδιαφζροντα
ςθμεία , υπόμνθμα. Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί και θ εξαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ
του υποβάκρου που κα χρθςιμοποιθκεί.
Βϋ ΠΨΗ :
Ρεριγραφι και πλθροφορίεσ των ςθμαντικότερων ςθμείων που απεικονίηονται ςτθν Αϋ
όψθ του χάρτθ, με ενςωμάτωςθ φωτογραφιϊν και κειμζνων που κα δοκοφν από τθν
Ριερικι Αναπτυξιακι.

Α.5. ΚΟΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΘΗΚΗΣ
Στθν υφαςμάτινθ κικθ κα ςχεδιαςτοφν μονόχρωμα 1) τα λογότυπα του προγράμματοσ,
που είναι κοινά για όλουσ και 2) τα λογότυπα του κάκε φορζα μόνον ςτθ αγγλικι γλϊςςα
και από τισ δφο μεριζσ. Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί θ παράδοςθ θλεκτρονικοφ
αρχείου ςε κάποια από τισ εξισ μορφζσ format:
Αρχείο .ai
PDF HD
PDF Low Definition,
Open PDF,
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts,vectorial logos)
ϊςτε να μπορεί ο κάκε εταίροσ, να χρθςιμοποιιςει το αρχείο ςτο δικό του ςχεδιαςμό τθσ
κικθσ. Υποχρζωςθ του αναδόχου αποτελεί επίςθσ θ παροχι υπθρεςίασ προσ τουσ εταίρουσ
του ζργου, προκειμζνου να είναι δυνατι από μζρουσ τουσ θ χριςθ των ςυγκεκριμζνων
αρχείων. Στουσ εταίρουσ του ζργου ανικουν και τα πνευματικά δικαιϊματα του παρόντοσ
ςχεδιαςμοφ.

Α.6.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗΣ ΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΡΙΕΙΚΗΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ
Ωσ ανωτζρω κα ςχεδιαςτοφν μονόχρωμα 1) τα λογότυπα του προγράμματοσ, και 2) τα
λογότυπα του φορζα τθσ Ριερικισ, και ςτισ δφο όψεισ.
Α.7. ΚΟΙΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 9 ΟΔΗΓΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΔΟΜΩΝ
Τετραχρωμία , γενικά ςτοιχεία προγράμματοσ και εταίρων.
Α.8. ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΟ ΔΥΟ ΜΑΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΕΩΝ
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Οι μακζτεσ κα προωκθκοφν ςε κλαδικά περιοδικά. Θ μία καταχϊρθςθ κα είναι κοινι για
όλουσ τουσ εταίρουσ , ενϊ θ άλλθ κα αφορά τθν οικοδιαδρομι του Ολφμπου τθσ Ριερικισ
Αναπτυξιακισ. Διάςταςθ ςχεδιαςμοφ Α4 , τετράχρωμθ. Επικυμθτό κα ιταν να είναι ζχει
δυνατότθτα ςμίκρυνςθσ χωρίσ να αλλοιϊνεται το ςχεδιαςτικό. Τα ςτοιχεία, κείμενα
/εικόνεσ, κα δοκοφν από τθν Ριερικι Αναπτυξιακι .

Β.ΡΑΑΔΟΤΕΕΣ ΕΚΤΥΡΩΣΕΙΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ
Διάςταςθ: Κλειςτόσ 12,5 Χ 222,5cm , Ανοιγόμενοσ (12,5+0,5+12,5) Χ 22,5cm
Αρικμόσ Σελίδων: 76 εςωτερικζσ ςφν 4 ςελ. εξϊφυλλο
Τεχνικζσ εργαςίεσ: ςχεδιαςμόσ, 4χρωμθ εκτφπωςθ διπλισ όψθσ, βιβλιοδεςία ράχθ τφπου
βιβλίου, ματ πλαςτικοποίθςθ ςτο εξϊφυλλο
Χαρτί: Εξϊφυλλο 300 gr οπαλίνα ι άλλου τφπου οικολογικοφ χαρτιοφ ιςότιμθσ ποιότθτασ
Εςϊφυλλα 120 gr οπαλίνα ι άλλου τφπου οικολογικοφ χαρτιοφ ιςότιμθσ ποιότθτασ
Τεμάχια: 1000 τεμάχια ςυνολικά, ( 400 τεμάχια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 600 τεμάχια
ςτθν αγγλικι γλϊςςα).

ΧΑΤΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΡΟ
Διάςταςθ: Α1 (59,4 Χ 84,1 cm)
Τεχνικζσ

εργαςίεσ:

πλιρθσ

ςχεδιαςμόσ

δφο

όψεων

(όπωσ

αναλυτικά

περιγράφεταιανωτζρω), εκτφπωςθ 4χρωμία και ςτισ δφο όψεισ, διπλωμζνοσ κατάλλθλα
ϊςτε να τοποκετείται ςτθν προβλεπόμενθ υφαςμάτινθ κικθ.
Υλικό εκτφπωςθσ χάρτθ: Σε αδιάβροχο υλικό (κατάλλθλο χαρτί ι άλλο υλικό π.χ. τφπου
μουςαμά).
Τεμάχια: 1000 τεμάχια ςυνολικά, ( 400 τεμάχια ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 600 τεμάχια
ςτθν αγγλικι γλϊςςα).

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ
Λκανι να περιζχει τον οδθγό, το χάρτθ και να κλείνει.
Ρροτεινόμενο μζγεκοσ φψοσ 30cm (25,5 cm κακαρό φψοσ + 4,5 cm τοφνελ/εςωτερικι ραφι
με ανοίγματα ςτο πλάι ϊςτε να περάςει κορδόνι και να κλείνει/ ςουρϊνει), πλάτοσ 14,5 cm.
Υλικό: Kαραβόπανο ,βαμβακερό αντοχισ, άλλο οικολογικό φφαςμα αντοχισ ςε ουδζτερο /
φυςικό χρϊμα, ϊςτε να εκτυπωκοφν ςε μονοχρωμία και οι δφο πλευρζσ του.
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Τεμάχια: 1000 τεμάχια ςυνολικά
ΚΟΥΤΙ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 9 ΟΔΗΓΩΝ ΟΙΚΟΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΜΩΝ
Κουτί από ςκλθρό χαρτόνι με ικανό βάροσ ϊςτε να είναι δυνατι θ ςτακερι τοποκζτθςθ
εντόσ του των εννζα τουριςτικϊν οδθγϊν. Το προϊόν κα είναι κοινό για όλουσ τουσ
εταίρουσ.
Κα πρζπει να ζχει 5 ζδρεσ, από τθν πλευρά του κενοφ τθσ ζκτθσ ζδρασ κα γίνεται θ
τοποκζτθςθ των οδθγϊν.
Διάςταςθ: 5-5,5 cm πάχοσ, φψοσ 22,5 cm,βάκοσ 13.cm
Τεχνικζσ εργαςίεσ: ςχεδιαςμόσ τριϊν περιμετρικϊν όψεων, εκτφπωςθ 4χρωμία.
Τεμάχια: 50 τεμάχια ςυνολικά

Άρκρο 2
Διάρκεια
1.Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 00/00/2018.
2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ
παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 26 τθσ
διακιρυξθσ.
Άρκρο 3
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ
1. Θ αμοιβιτου αναδόχου προκφπτει ςφμφωνα με τθν προςφορά του που είναι ……………….
χωρίσ ΦΡΑ. Συνολικι τιμι με ΦΡΑ ...... ευρϊ.
2. Θ πλθρωμι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται από τθν ΡΛΕΛΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ, με τθν ολοκλιρωςθ
του ζργου, με το προβλεπόμενο παραςτατικό από τον ΚΦΑΣ (Κϊδικασ Φορολογικισ
Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν)και τθν ζκδοςθτου Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ .
3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί
από τθν αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' ελάχιςτο ανά φάςθ:
α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ
β) Τιμολόγιο του προμθκευτι
γ) Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ
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4. O Ανάδοχοσ βαρφνεται με κάκε φόρο, παρακράτθςθ φόρου, κάκε
ειςφοράπροβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και παρακράτθςθ 0,06% υπζρ
τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν.4013/2011, όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει), για τα οποία ςφμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεοσ.
Άρκρο 4
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ δαπάνθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα INTERREG V-B
MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 βάςει τθσ υπϋαρικμ.
.................Απόφαςθσ ζνταξθσ. Το ποςό μερικϊσ καλφπτεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι,
που ςυνειςφζρει το 85% τθσ χρθματοδότθςθσ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Ρεριφερειακοφ
Ταμείου Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Ρ.Α.) και ςυμπλθρωματικά με χρθματοδότθςθ από εκνικι
ςυμμετοχι.
Άρκρο 5
Υποχρεϊςεισ αναδόχου
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τα κακικοντα που αναλαμβάνει με τθ Σφμβαςθ ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τθσ Ρροκιρυξθσ, τθσ Απόφαςθσ Κατακφρωςθσ και τθσ
προςφοράσ του, διαφορετικά υποχρεοφται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν ΡΛΕΛΚΘ
ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΘ για κάκε ηθμία τθσ.
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ
του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο,
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν
λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ
γ) λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
Άρκρο 6
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
1.Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν,
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
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Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ
του για παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε,
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ
ςυνολικισ
διάρκειασ
τθσ
ςφμβαςθσ
ι
ςε
περίπτωςθ
τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι
ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν
εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει
τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Άρκρο 7
Υπεργολαβία (εφόςον υπάρχει)
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω
ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ
των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει
τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχοσ με το από …… ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και
ςφμφωνα με τον υπ’ αρικ. …….. όρο τθσ διακιρυξθσ ενθμζρωςε τθν Ριερικι Αναπτυξιακι
Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υποχρεοφται να
γνωςτοποιεί ςτθνΡιερικι Αναπτυξιακι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω
ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ,
αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθνΡιερικι Αναπτυξιακι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ
είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθνΡιερικι
Αναπτυξιακι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
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Άρκρο 8
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου
Άρκρο 9
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ Ριερικι Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α. μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ
διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο άρκρο 6 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ
τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
Άρκρο 10
Επίλυςθ Διαφορϊν – Εφαρμοςτζο Δίκαιο
1.Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ
01/2017 διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.
2. Θ ςφμβαςθ διζπεται από το ελλθνικό Δίκαιο. Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ
προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ ι εξ
αφορμισ τθσ, θ Ριερικι Αναπτυξιακι Α.Ε. Ο.Τ.Α. και ο ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε
προςπάκεια για φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν.Άλλωσ, κα εκδικάηονται και κα επιλφονται από τα κακ’ φλθν
αρμόδια Δικαςτιρια Κατερίνθσ.
3.Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ,
δυνάμει των όρων των άρκρων 6 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 13
(Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ
και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του φορζα που εκτελεί-διοικεί τθ ςφμβαςθ,
μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε
γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι
προςφυγι.
Άρκρο 11
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ
1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από
τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο
Διοικθτικό Συμβοφλιο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ
των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που
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αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ,
υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
Άρκρο 12
Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
Θ παραλαβι των παρεχόμενων παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν.
4412/2016.
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ζλεγχοσ των παραδοτζων, μπορεί δε να
παρίςταται και ο ανάδοχοσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο
προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ
οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.
Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ πιερικισ
Αναπτυξιακισ με απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν
παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ
παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 6 του άρκρου 219 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ
δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ
των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Άρκρο 13
Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων παραδοτζων,
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίουμπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία
που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 26 τθσ διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ
παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
Άρκρο 14
Ανϊτερα βία
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1. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθν μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ
βίασ. Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία ςφμφωνα με το άρκρο 204 του Ν.
4412/2016 υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

Άρκρο 15
Διοριςμόσ αντικλιτου(εφόςον υπάρχει)
Ο ανάδοχοσ διορίηει αντίκλθτο ςτθν Κατερίνθ τον/τθν ………………………………………………,
ςτον/θν οποίο/α κα γίνεται θ επίδοςθ όλων των εξϊδικων και διαδικαςτικϊν πράξεων που
ζχουν ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 142 παρ. 4 του Κϊδικα
Ρολιτικισ Δικονομίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται αμελλθτί να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι οποιαδιποτε μεταβολι τθσ διεφκυνςθσ του αντικλιτου.
Άρκρο 16
Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ
Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 9 τθσ παροφςασ, θ ςφμβαςθ λφεται με τθν πάροδο τθσ
θμερομθνίασ διάρκειασ τθσ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ.
θτά ςυμφωνείται και διευκρινίηεται ότι ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ζχουν εφαρμογι, ακόμθ
και αν δεν αναφζρονται ρθτά ς’ αυτι, και όλοι οι μθ διαδικαςτικοί όροι τθσ ςχετικισ
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία βαςίηεται θ παροφςα ςφμβαςθ, οι όροι τθσ
ςχετικισ κατακυρωτικισ απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και θ προςφορά του
αναδόχου, όπωσ αυτι ζγινε δεκτι.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΜΑΥΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ.

………………………………….
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ ΡΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επϊνυμο
Πνομα
Ημερομθνία και τόποσ γζννθςθσ
Υπθκοότθτα
Οικογενειακι κατάςταςθ
Εκπαίδευςθ

:
:
:
:
:
:

ΙΔΥΜΑ
Ημερομθνία:
Από (μινεσ/ζτθ)
(Μινεσ/ζτθ)
Ρτυχίο:
(Σε περίπτωςθ ςπουδϊν ςε περιςςότερα του ενόσ ιδρφματα ι περιςςότερα του
ενόσ πτυχία ο πίνακασ τροποποιείται κατάλλθλα).
7. Μζλοσ επαγγελματικϊν οργανιςμϊν:
8. Ραροφςα κζςθ: (Αναγράφεται θ ςθμερινι απαςχόλθςθ – κζςθ ςε Επιχείρθςθ,
Οργανιςμό, Δθμοςίου ι Λδιωτικοφ τομζα, ελεφκεροσ επαγγελματίασ κλπ)
9. Ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ: (Αναγράφονται τα ςυνολικά ζτθ πραγματικισ
επαγγελματικισ εμπειρίασ ςτον τομζα των μελετϊν ι υπθρεςιϊν και όχι τα ζτθ
κτιςθσ πτυχίου)
10. Κφρια προςόντα: (Αναγράφονται τα κφρια προςόντα και ικανότθτεσ του ατόμου
που προκφπτουν από τθν μζχρι ςιμερα επαγγελματικι και άλλθ εμπειρία του)
11. Επαγγελματικι απαςχόλθςθ:
(Αναγράφεται θ απαςχόλθςθ του ςε όλεσ τισ μζχρι ςιμερα Επιχειριςεισ ι
Υπθρεςίεσ ξεκινϊντασ από τθν ςθμερινι κζςθ απαςχόλθςθσ. Δίδονται ςτοιχεία
όπωσ θ χρονικι διάρκεια παραμονισ ςε κάκε διαφορετικι Επιχείρθςθ ι Υπθρεςία ι
ενδεχομζνωσ διαφορετικι κζςθ, οι αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ που είχε ςε κάκε
κζςθ).
Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ / ζτοσ )
Χϊρα:
Ονομαςία Επιχείρθςθσ-Υπθρεςίασ:
Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία:
Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ:
Χρονικι διάρκεια: Από (μινασ/ζτοσ) ζωσ (μινασ / ζτοσ )
Χϊρα:
Ονομαςία Επιχείρθςθσ-Υπθρεςίασ:
Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ – Υπθρεςία:
Αρμοδιότθτεσ – ευκφνεσ:
12. Εμπειρία ςχετικι με τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία:
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(Θ αναγραφι ξεκινά από τισ πλζον πρόςφατεσ υπθρεςίεσ. Δεν τίκεται χρονικόσ
περιοριςμόσ ςτισ υπθρεςίεσ που κα ςυμπλθρωκοφν ςτον πίνακα).
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ
ΧΩΑ
Από (μινασ / ζτοσ)
ΥΡΗΕΣΙΑΣ
Ζωσ (μινασ/ ζτοσ)
ΘΕΣΗ και ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
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