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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Β1.  Γενικές Πληροφορίες 

Β1.1 Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού 

Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παραγωγή και ∆ιάθεση Έντυπου, Ψηφιακού, 

Ραδιοτηλεοπτικού, Ηλεκτρονικού Υλικού Προβολής ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.» όπως αυτό περιγράφεται στο Α Μέρος της 

παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Ο ∆ιαγωνισµός πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 6: «∆ιάχυση και Προβολή Έργου» που εντάσσεται 

στο έργο µε τίτλο: «ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας / Σχέδιο ∆ράσης για την 

προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της ∆ιατροφής» και υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών µε κωδικό ΟΠΣ: 374143 και κωδικό ΣΑΕ 2012ΣΕ09180127. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο ή για κάθε µια από τις οριζόµενες ∆ιακριτές Ενότητες στο Μέρος Α ενότητα 

Α3.1 και ενότητα Α3.2 της παρούσας ∆ιακήρυξης. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές 

που υποβάλλονται για µέρος καθεµιάς από τις οριζόµενες ∆ιακριτές Ενότητες. 

Οι αναφερόµενες στην παρούσα ∆ιακήρυξη Υπηρεσίες παραπέµπουν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ. 2 

στοιχείο β και στο άρθρο 35 παρ. 1 της Οδηγίας ΕΚ 18/2004 παραπέµπουν στις εξής ονοµατολογίες CPC και CPV: 

Υπηρεσίες σχεδιασµού τοποθεσιών Παγκόσµιου Ιστού CPV 72413000-8, Υπηρεσίες ∆ιαφήµισης CPV 

79341000-6, Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαφήµισης CPV 79341100-7, Υπηρεσίες προώθησης 

CPV 79342200-5, Υπηρεσίες ∆ιοργάνωσης Συνεδρίων CPV 79950000-8, Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς 

υπηρεσίες CPV 79800000-2, Υπηρεσίες ψηφιακής εκτύπωσης CPV 79811000-2, Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασµού 

CPV 79822500-7 και Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανοµής CPV 79824000-6. 

Β1.2 Προϋπολογισµός Έργου 

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και από 

εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ». Το 

σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 

2012ΣΕ09180127. 

Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων Σαράντα Έξι Χιλιάδων και Τετρακοσίων 

Πενήντα Ενός Ευρώ 446.451,00 € (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ : 362.968,29 € / ΦΠΑ (23%): 83.482,71 €). 

Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα εξής: 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
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∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 00 30 210 5294868 

Fax: 00 30 210 5294873 

E-mail: elke@aua.gr 

Πληροφορίες: Γ. Πρωτεκδίκου 

Β1.3 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ∆ιαγωνισµού 

Ο ∆ιαγωνισµός διενεργείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθ. 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των ∆απανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις. 

2. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» κατά 

το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Κ  

3. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων 

– Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
ης

 Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25
ης

 Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11
ης

 

∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».  

4. Του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150 /Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου»  

5. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 35/2000 

της 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές». 

6. Της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. και την Οδηγία 

2005/75/Ε.Κ. 

7. Του Π.∆. 60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.» 

8. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005) άρθρο 35, «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς –Θέµατα Υπουργείου 

Ανάπτυξης». 

9. Το έγγραφο αρ.4301/16-12-2009 του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε το 

συνηµµένο κανονισµό αριθ.1177/30-11-2009 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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10. Του N. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013».  

11. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄/96) άρθρο 11 και 

το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄ 11-

04-1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 

και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.  

12. Την αριθ. 20977/23-8-07 (ΦΕΚ 1673/Β/23-8-2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 

3414/2005»  

13. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-

2009) 

14. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011)  Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις 

15. Την αριθ. 1092/28.02.2013 Απόφαση Ένταξης του έργου µε τίτλο «ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη 

∆ιατροφής και Υγείας / Σχέδιο ∆ράσης για την Προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της 

∆ιατροφής και MIS 374143 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και των 

συνηµµένων αυτής 

16. Την αριθ. 1883/25.05.2012 Απόφαση Ένταξης του έργου µε τίτλο «ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη 

∆ιατροφής και Υγείας / Σχέδιο ∆ράσης για την Προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στον Τοµέα της 

∆ιατροφής και MIS 374143 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» και των 

συνηµµένων αυτής, 

17. Την υπ’ αριθµ…. σύµφωνη γνώµη της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού» για τη διενέργεια του παρόντος ∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού 

18. Την απόφαση της Επιτροπής ΕΛΚΕ (2
η
 Συνεδρία 10/04/2013). 

Β1.4 Ηµεροµηνία αποστολής της ∆ιακήρυξης 

Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: 
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1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις __ /__ /____. 

2. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης στις __ /__ /____. 

3. Στον ελληνικό τύπο (να αναφερθούν οι σχετικές εφηµερίδες) στις __ /__ /____ όπου και δηµοσιεύθηκε στις __ 

/__ /____. 

Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (________________) στις __ /__ /____. 

Β1.5 Τόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 

∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις __ /__ /____ και ώρα <ΧΧ.00> στην έδρα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών, Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσµες. 

Β1.6 Τρόπος Λήψης Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται από το τµήµα Προµηθειών του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του 

Γ.Π.Α., και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier). 

Στην περίπτωση παραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καµία 

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (όπως 

επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει 

στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 

τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυπο της ∆ιακήρυξης που παραλαµβάνουν 

από άποψη πληρότητας σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες  

αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται µέσω του ∆ιαδικτύου στη διεύθυνση http://www.elke.aua.gr και σε 

ηλεκτρονική µορφή. 

Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να 

συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρµα δεδοµένων) µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων 

(όπως επωνυµία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελµα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) έτσι ώστε 
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η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη, για την περίπτωση που 

θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη 

συµπλήρωση των στοιχείων του αναφερόµενου εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Β1.7 Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) συµπληρωµατικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την __ /__ /____. Η Αναθέτουσα 

Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

διαστήµατος σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη ∆ιακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο τµήµα Προµηθειών του Ειδικού Λογαριασµού 

Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-

mail) προς τη διεύθυνση: elke@aua.gr χωρίς όµως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους 

από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήµατα και γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία), µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µόνο µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. 

Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού καθώς και οι γραπτές 

διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα έγγραφα και τη διαδικασία 

του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της 

Αναθέτουσας Αρχής (http://www.elke.aua.gr). 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Φορέα που εκτελεί προµήθειες στη δε 

υπηρεσία Επίσηµων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση (Π∆ 118/2007 άρθρο 4 παρ. 4). 

Β2. ∆ικαίωµα Συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 

Β2.1 ∆ικαίωµα Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων, 

που: 

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
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• είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ.∆.Σ.) 

του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό 

τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ.∆.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους που έχει 

υπογράψει τη Σ.∆.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την 

κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω 

χωρών 

Τα αναφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων θα πρέπει να πληρούν τους 

όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 

Συµµετοχής.  

Επιπλέον τα αναφερόµενα πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης προς το πρότυπο 

ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες Επικοινωνίας-Απαιτήσεις για παρόχους» από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 

12 παρ. 21 του Ν. 3688/2008 ΦΕΚ Α 163 15/08/2008) ή θεωρηµένο αντίγραφο αίτησης για τη χορήγηση 

πιστοποιητικού συµµόρφωσης σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 περ. ζ τελευταίο εδάφιο του 

Ν.3688/2008.  

Β2.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής 

∆εν έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

• Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συµµετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

• Όσοι έχουν κηρυχθεί µε τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου 

τοµέα 

• Όσοι έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

• Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του Π∆ 60/2007, ήτοι 

υπάρχει εις βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή 

περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 

του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

ε) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 

δόλιας χρεοκοπίας. 

• Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις 

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου 

αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της 

• Όσα πρόσωπα, µετέχουν αυτόνοµα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήµατα 

διαγωνιζόµενων. 

Β2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά τους τα δικαιολογητικά  

Συµµετοχής κατά περίπτωση που παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί . Θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβουν στο 

«Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη 

νοµική τους µορφή), λαµβάνοντας υπόψη τις εξής επεξηγήσεις/οδηγίες: 

• Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να 

υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά 

• Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 

το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι 

• Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σηµειώνεται ότι όπου ζητούνται και απαιτούνται οι συµµετέχοντες στον 

διαγωνισµό να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παράγραφο Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 
ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.  
Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισµού και στις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει ότι : 

Α: 

1. ∆εν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους 

αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π∆ 60/2007. 

2. ∆εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νοµικών προσώπων 

σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, προπτωχευτικής 

διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 

νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

3. Είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισµούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο αναγράφοντας και το 

ειδικό επάγγελµά του (τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας 

εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελµα τους). 

5. Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα 

προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας 

Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το 

άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

6.  Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισµό, ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί 

νόµιµα. 

7. O/οι νόµιµος/οι εκπρόσωπος/οι του υποψηφίου αναδόχου (σηµ.: εφόσον 

πρόκειται για Ο.Ε. και Ε.Ε. οι οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές 

αυτών, εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε. οι διαχειριστές αυτής, εφόσον 

πρόκειται για Α.Ε., ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, οι 

νόµιµοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νοµικού προσώπου), καθώς και στην 

περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο δηλώνει 

ότι:  

1. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του 

ΝΑΙ   
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Π∆60/2007, ήτοι: Α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 

98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, Γ) απάτη, κατά την έννοια του 

άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ∆) 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 

της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες 

2. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από 

τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Β: 

1. ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 

δηµόσιου τοµέα. 

2. ∆εν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς προµηθειών 

ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 

Γ: 

1. Η Προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

∆ιακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα 

τους όρους της.  

2. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για απόφαση του 

Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, µαταίωσης, 

ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισµού. 

3.  Τα Νοµικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και 

συγκεκριµένα: 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε: 

1. ΦΕΚ σύστασης, 

2. Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στο 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή 

επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον 

υπάρχει), 

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό ∆Σ ή απόφαση των 

εταίρων περί εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου, 

4. Πρακτικό ∆.Σ περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο 

µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή 

Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα 

έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο ως 

αντίκλητος, 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί 

τροποποιήσεων του καταστατικού / µη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

υποβολής Προσφορών. 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε: 

1. Αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά, 

2. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των 

τροποποιήσεων του καταστατικού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους 

στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση 

την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την 

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 

1. Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική 

Υπηρεσία και τις µεταβολές του. 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να 

καταθέσει: 

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας όλα τα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός).  

2. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 

συµµετοχή του Μέλους:  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και  

- στο ∆ιαγωνισµό 

3. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία, 

- να αναγράφεται και να οριοθετείται µε τη µέγιστη δυνατή 

σαφήνεια το µέρος του Έργου (φυσικό και οικονοµικό 

αντικείµενο) που αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη 

διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

− να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη 

για την εκπλήρωση του Έργου 

− να ορίζεται (µε συµβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης 

προσκοµίζεται) κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των 

µελών της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση 

της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση µε υπεύθυνη 

δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο 

περιεχόµενο. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 

∆ικαιολογητικών Συµµετοχής». 

Β2.4 ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) 

ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης τα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, που 

παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. Θα πρέπει επίσης να συµπεριλάβει στο «Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης», συµπληρωµένους τους παρακάτω πίνακες, κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή), 

λαµβάνοντας υπόψη τις εξής επεξηγήσεις/οδηγίες: 

• Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να 

υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά. 
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• Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συµπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σηµαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό 

πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 

• Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν 

το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 

• Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του 

«Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαµβάνεται το απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

Β2.4.1 Έλληνες Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ΝΑΙ   



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 6 «∆ιάχυση και Προβολή» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 17 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 

θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν 

προσωπικό.  

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 

τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 
ΝΑΙ 1   

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 

πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.2 Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου 

που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε 

την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π∆ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της 

χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   

                                                           

1
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο 

δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

9.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

10.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

12.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 

τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ 2   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

Β2.4.3 Ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

                                                           

2
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. 
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Σελίδα 21 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) 

οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι 

κάθε άλλου νοµικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας για 

κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα 

αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π.∆. 

60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραµµένος στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού 

Μητρώου και το ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η 

εγγραφή του, κατά την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και ότι 

εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος 

του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   

12.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 

τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
ΝΑΙ   
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Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 

πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.4 Συνεταιρισµοί 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι ή διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό 

µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήµατα που 

προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 

16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί 

νόµιµα.  
ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης 

σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.  

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

11.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την 

ηµέρα υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει 

εγγεγραµµένος µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

12.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος 

του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  

ΝΑΙ   

13.  Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

ΝΑΙ   
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

14.  Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού 

NAI   

15.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει 

τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ 3   

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις 

πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου 

Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

                                                           

3
 Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι 

νόμιμος εκπρόσωπός του.  
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Β2.4.5 Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 

καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει 

ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού προσώπου δεν 

έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας 

και για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφο 1 του 

Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρµογής της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασµα ή το 

έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

2.  Εφόσον από την προσκόµιση των νοµιµοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νοµικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει µε τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση 

καταστατικού). 

ΝΑΙ   

3.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη 

κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

4.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας 

του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες 

πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

5.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   
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6.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 

µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

7.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το 

πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από 

την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

8.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική 

διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 

(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

9.  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του.. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

10.  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ή ισοδύναµο πιστοποιητικό της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραµµένος στα 

µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου/Επαγγελµατικού Μητρώου και το ειδικό 

επάγγελµα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ηµέρα 

υποβολής της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος 

µέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ   

11.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 

αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν 

προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 

από αυτόν προσωπικό. 

ΝΑΙ   
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12.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης που ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη ∆ήλωση της προηγουµένης 

παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 

ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης έκδοσης µετά την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

13.  

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

έκδοσης µετά την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού. 

ΝΑΙ   

14.  Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 

Φάκελο ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης.  
ΝΑΙ   

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη 

βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση µε υπεύθυνη δήλωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β2.4.6 Οι Ενώσεις-Κοινοπραξίες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

I.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/ 

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/ αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, 

συνεταιρισµός). 

ΝΑΙ   

Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / ∆ιευκρινίσεις 

Β2.5.1 Υποχρεώσεις σχετικά µε υποβολή ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής/Κατακύρωσης 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, θα προσκοµίζονται µε νόµιµα θεωρηµένο το γνήσιο της 

υπογραφής.  
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Β2.5.2 Υποχρεώσεις/ ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/ Κοινοπραξία 

Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε 

περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της Σύµβασης 

Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα µέλη της ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, 

τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας η 

Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και 

όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα 

Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 

µε προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ 

ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή αποκλεισµού, την τήρηση 

των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής, προσκοµίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία 

εντός του φακέλου ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό: 

Β2.6.1 Τεχνική και Επαγγελµατική Ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη υποδοµή, επιχειρησιακή οργάνωση και αντικείµενο 

δραστηριότητας συναφές µε το αντικείµενο του Έργου. Για την τεκµηρίωση ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί 

ποινή αποκλεισµού, να περιλάβει στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών της προσφοράς του τα εξής: 

• επιχειρηµατική δοµή, συνεργασίες µε εξωτερικούς προµηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,  

• τοµείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης 

• µεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιµοποιεί για την υλοποίηση του έργου 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(από – έως) 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

% ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ (προυπ/σµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος και ηµ/νια) 
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µε σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τµήµατα, Μονάδες, Υπηρεσίες) οι οποίες καλύπτουν την αναφερόµενη 

Προϋπόθεση Συµµετοχής. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επαγγελµατική εµπειρία στην παροχή συναφών µε το 

αντικείµενο του προκηρυσσόµενου Έργου υπηρεσιών προς Φορείς του Ιδιωτικού ή / και του ∆ηµοσίου Τοµέα. Για την 

τεκµηρίωση ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιλάβει στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Πίνακα Συνοπτικής Παρουσίασης Έργων σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που ακολουθεί: 

Όπου: 

• «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο ή σε εξέλιξη έργο 

• «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: ενδεικτικά αναφέρονται βεβαίωση καλής εκτέλεσης, ή ανάλογο πιστοποιητικό 

∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη κλπ. Εάν ο Πελάτης είναι 

∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης που έχει συνταχθεί και υπογραφεί από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι 

Ιδιωτικός Οργανισµός υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισµού από τον Νόµιµο Εκπρόσωπό του ή 

κατάλληλα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

Σηµειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων 

µε απευθείας επικοινωνία µε τους πελάτες τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Στον πίνακα θα 

περιλαµβάνονται Έργα µε παρεχόµενες υπηρεσίες συναφείς µε το αντικείµενο του προκηρυσσόµενου Έργου τα οποία 

έχει ολοκληρώσει στο σύνολό τους ή κατά τµήµα κατά την τελευταία τριετία. Ως συναφείς θεωρούνται οι υπηρεσίες 

που αφορούν σε:  

• Σχεδιασµό και υλοποίηση σηµαντικών και ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων 

• Σχεδιασµό παραγωγή και διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως ενηµερωτικές εκδόσεις, διαφηµιστικά 

έντυπα κλπ 

• Σχεδιασµό και υλοποίηση δηµοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης 

• Σχεδιασµό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άµεσης επικοινωνίας 

• Σχεδιασµό και παραγωγή δηµιουργικών προτάσεων των ανωτέρω αναφερόµενων ενεργειών 

• Σχεδιασµό και υποστήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να περιλαµβάνει στην Προσφορά του επαρκή, για το αντικείµενο 

του Έργου, Οµάδα Έργου. Για την τεκµηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να περιλάβει στον Φάκελο ∆ικαιολογητικών της Προσφοράς του τα εξής: 

• Συνοπτική Περιγραφή της Οµάδας Έργου (έκτασης µέχρι πέντε (5) σελίδων µεγέθους Α4), συνοδευόµενη από: 

- Πίνακα καταγραφής των Μελών της Οµάδας Έργου σύµφωνα µε το Υπόδειγµα που ακολουθεί 
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- Ορισµό από πλευράς υποψήφιου Αναδόχου του Υπεύθυνου Έργου, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει 

εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στα ακόλουθα τουλάχιστον γνωστικά αντικείµενα: 

� Σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων σε Έργα του 

περιεχοµένου, του µεγέθους και του εύρους του παρόντος Έργου 

� Συντονισµό οµάδας σχεδιασµού και υλοποίησης ∆ράσεων Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης 

παρεµφερών και αναλόγου µεγέθους Έργων 

� Σχεδιασµό και υλοποίηση δηµοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης. 

� Σχεδιασµό και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άµεσης επικοινωνίας. 

- Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα των Μελών της Οµάδας Έργου, συµπληρωµένα σύµφωνα µε το 

αντίστοιχο Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία 

πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και η εµπειρία του σε συνάφεια µε τις 

απαιτήσεις που αναλαµβάνει στην οµάδα Έργου. Η εµπειρία θα πρέπει να τεκµηριώνεται τουλάχιστον σε: 

� Σχεδιασµό και υλοποίηση ολοκληρωµένων επικοινωνιακών προγραµµάτων σε σηµαντικά Έργα 

� Σχεδιασµό παραγωγή και διανοµή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως ενηµερωτικές εκδόσεις, 

διαφηµιστικά έντυπα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές 

� Σχεδιασµό και υλοποίηση δηµοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα Ενηµέρωσης 

� Σχεδιασµό και παραγωγή δηµιουργικών προτάσεων των ανωτέρω αναφερόµενων ενεργειών. 

Ο Πίνακας καταγραφής των µελών της Οµάδας Έργου θα έχει την εξής µορφή: 

 

Αντίστοιχα θα πρέπει να υποβληθεί πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν 

στην Οµάδα Έργου, εφόσον υφίστανται, µε την ακόλουθη µορφή. Συµπληρωµατικά µε τον Πίνακα θα πρέπει να 

κατατεθούν δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την µορφή Υπεύθυνης ∆ήλωσης. 

Α/Α 

Εταιρία (σε 

περίπτωση Ένωσης 

Κοινοπραξίας) 

Ονοµ/νυµο Μέλους 

Οµάδας Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα Έργου - Θέση 

στο σχήµα υλοποίησης 
Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 

συµµετοχής* (%) 

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)   

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Μέλους Οµάδας Έργου  Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 

συµµετοχής * (%) 

     

     

     

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)   
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Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αναθέσει µέρος του έργου σε υπεργολάβο θα πρέπει να συµπεριληφθεί 

Πίνακας στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου, σύµφωνα µε 

το ακόλουθο υπόδειγµα:  

 

*ως Ποσοστό Συµµετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωποµηνών του δια των συνολικών προσφερόµενων ανθρωποµηνών 

(άθροισµα των µερικών συνόλων 3.1, 3.2, 3.3) 

Β2.6.2 Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις να παρουσιάζει Κύκλο 

Εργασιών ίσο κατ’ ελάχιστο µε το 100% του προϋπολογισµού του Έργου και τα αποτελέσµατα προ φόρων να είναι 

κερδοφόρα ανεξαρτήτου ύψους. Στην περίπτωση µερικής υποβολής προσφορών ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει 

κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις να παρουσιάζει Κύκλο Εργασιών ίσο κατ’ ελάχιστο µε το 100% 

του προϋπολογισµού της ∆ιακριτής Ενότητας για την οποία υποβάλλει προσφορά και οµοίως τα αποτελέσµατα προ 

φόρων να είναι κερδοφόρα ανεξαρτήτου ύψους.  

Για την τεκµηρίωση της εκπλήρωσης της ανωτέρω Προϋπόθεσης, ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλάβει στον Φάκελο 

∆ικαιολογητικών της Προσφοράς του τους τρεις (3) τελευταίους δηµοσιευµένους Ισολογισµούς, εφόσον υποχρεούται 

στη δηµοσίευση Ισολογισµών (σύµφωνα µε τον Ν. 2190/20), ή διαφορετικά επικυρωµένα, από την αρµόδια Υπηρεσία, 

αντίγραφα των Φορολογικών ∆ηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών Σηµειωµάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το 

χρονικό διάστηµα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. (Η τελευταία χρήση που περιλαµβάνεται στα 

ανωτέρω στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η προθεσµία εµπρόθεσµης δηµοσίευσης του Ισολογισµού ή 

υποβολής της Φορολογικής ∆ήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.).   

Τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται και από τους αλλοδαπούς Προσφέροντες, ενώ στις περιπτώσεις που η δηµοσίευσή 

τους δεν είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της χώρας τους, υποβάλλονται σχετικά 

ισοδύναµα έγγραφα θεωρηµένα από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Η αρµόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων 

τεκµηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισµού εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

λήψη του σχετικού αιτήµατος. 

Α/Α 
Επωνυµία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 

Ονοµατεπώνυµο Μέλους 

Οµάδας Έργου 

Ρόλος στην Οµάδα Έργου – 

Θέση στο σχήµα υλοποίησης 
Ανθρωποµήνες 

Ποσοστό 

συµµετοχής * (%) 

      

      

      

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   
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Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο που 

θεωρεί ότι τεκµηριώνει την ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών 

µόνο κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί 

Ένωση / Κοινοπραξία: 

• τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση 

τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

• οι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής είναι δυνατόν να καλύπτονται αθροιστικά σύµφωνα µε την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης και µη διάκρισης των διαγωνιζοµένων. 

Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, 

καταθέτει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της χρηµατοοικονοµικής του ικανότητας για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας 

του. 

Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων παραπάνω αναφερόµενων προϋποθέσεων συµµετοχής από τρίτους σύµφωνα µε 

τα άρθρα 45 παρ. 2 και 46 (παράγραφος 3) του Π∆ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση – εντός 

του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής – της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου ότι για την εκτέλεση της 

σύµβασης θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου όλους τους αναγκαίους πόρους. 

Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού / Αξιολόγηση προσφορών µπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους 

διαγωνιζόµενους επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός πέντε (5) ηµερολογιακών 

ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός της 

αναφερόµενης προθεσµίας. 

Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική 

Επιστολή Συµµετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισµού του 

Έργου (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής 

Συµµετοχής για το σύνολο του Έργου ανέρχεται σε 22.322,55 €. Σε περίπτωση µερικής υποβολής προσφορών για µια 

από τις δυο διακριτές ενότητες του Έργου το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής προσδιορίζεται ως εξής: 

• Για τη 1
η
 διακριτή ενότητα ανέρχεται σε 17.402,55 €  

• Για τη 2
η
 διακριτή ενότητα ανέρχεται σε 4.920 €. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από αναγνωρισµένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό 

πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να προέρχονται και από τραπεζικό ή πιστωτικό 
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ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή πολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα που έχει 

υπογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται 

στο παράρτηµα Γ της παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υπογράψει εµπρόθεσµα τη 

Σύµβαση ή να καταθέσει, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ή να 

εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, 

κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η Εγγύηση Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής µετά την 

έκδοση σχετικής απόφασής της. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον χρόνο λήξης ισχύος 

της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του ∆ιαγωνισµού µε την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής 

Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της απόφασης 

περί αποκλεισµού, µε την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή µέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο 

που αποκλείστηκε. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας. 

Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 

Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η 

συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Οι 

ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω υπηρεσίας 

ταχυµεταφοράς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασµός 

Κονδυλίων Έρευνας, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα. 

Κατά την υποβολή τους οι Προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές 

που πρωτοκολλούνται µετά την ορισµένη κατά την παρ. Β1.5 της παρούσας ∆ιακήρυξης ηµεροµηνία και ώρα δεν 

λαµβάνονται υπόψη. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας 

αρχής όπου και γίνεται χρονοσήµανση. 
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Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής τους. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που δεν έφθασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή παρόλο που ταχυδροµήθηκαν 

έγκαιρα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των 

φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Β3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε 

ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Ο ενιαίος 

σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

Α. «Φάκελο ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β2.3. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα 

στον Φάκελο µε τη σειρά που ζητούνται 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου 

Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.2 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου 

Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β3.2.3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των 

υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

∆ικαιολογητικά Συµµετοχής: 

• ένα (1) πρωτότυπο  

• ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής. 

Τεχνική Προσφορά:  

• ένα (1) πρωτότυπο, 

• ένα (1) αντίγραφο, 

• ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD/DVD) 

που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονοµική Προσφορά:  
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• ένα (1) πρωτότυπο, 

• ένα (1) αντίγραφο, 

ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη επανεγγράψιµο µέσο (CD/DVD) που θα περιλαµβάνονται στον σφραγισµένο 

φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ, ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.» (ΥΠΟΕΡΓΟ 6: 

∆ΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΡΓΟΥ) 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ειδικός    

Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : __ /__ /____ 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψήφιου Ανάδοχου καθώς και τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του 

φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και αριθµός 

τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν 

χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, 

σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να µονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 

επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας µε το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της 

∆ιακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις 

της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και αποδεχόµεθα», κλπ. 

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, 

προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 
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αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν διορθώσεις και τις 

αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας 

αποσφράγισης. 

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση 

τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την 

επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήµερος από κάθε 

πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο 

∆ιαγωνισµού.  

Αντιπροσφορά, ή τροποποίηση της Προσφοράς, ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται 

µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις 

δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο 

και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η 

αρµόδια Επιτροπή. 

Β3.2.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, 

χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στις 

παραγράφους: 

• Β2.3 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, 

• Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής,  

• Β2.7 Εγγύηση Συµµετοχής. 

Β3.2.2 Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε 

σειρά: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Παραποµπή σε 

θεµατική ενότητα  

1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ  

1.1 (τίτλος υπο-ενότητας) Α.Χ.Χ 

1.2 (τίτλος υπο-ενότητας) Α.Χ.Χ 
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1.3 (τίτλος υπο-ενότητας) Α.Χ.Χ 

2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ –∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ  

2.1 (τίτλος υπο-ενότητας) Α.Χ.Χ 

2.2 (τίτλος υπο-ενότητας) Α.Χ.Χ 

2.3 (τίτλος υπο-ενότητας) Α.Χ.Χ 

3. 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ) 

Η εµφάνιση τιµής / τιµών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την 

Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 

αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Β3.2.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει 

συµπληρωµένους τους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Μέρος Γ της 

παρούσας ∆ιακήρυξης ενότητα Γ4. 

Β3.2.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται 

να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία 

προσδιορίζονται στην ενότητα Β2.4 «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

Β3.3 Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) µήνες από την επόµενη µέρα της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, 

για διάστηµα ακόµη έξι (6) µηνών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της 

Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και 

ειδικότερα: 

• απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

• κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 
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Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη και απορρίπτονται ως απαράδεκτες στο σύνολό τους. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να 

επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην 

Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

Β3.5 Μερική Υποβολή Προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή και τις δυο ∆ιακριτές Ενότητες του Έργου όπως 

ορίζονται στις ενότητες Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» στο Μέρος Α της 

παρούσας ∆ιακήρυξης. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται ξεχωριστά για κάθε µια ∆ιακριτή Ενότητα και 

ανεξάρτητα του αριθµού των ∆ιακριτών Ενοτήτων για τις οποίες υπέβαλε προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος. ∆εν 

γίνονται αποδεκτές Προσφορές που αφορούν σε µέρος ∆ιακριτής Ενότητας. 

Β3.6 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα 

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιµές θα 

περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση 

και υλοποίηση σύµφωνα µε τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο επιβαρύνονται οι αναγραφόµενες τιµές 

αυτές µε ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής 

Προσφοράς για κάθε προσφερόµενο είδος / υπηρεσία θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν 

επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού 

τιµήµατος της Προσφοράς. 

Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε προσφερόµενο είδος / υπηρεσία, 

για να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος. Προσφερόµενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονοµική 

Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή χωρίς ΦΠΑ. 

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

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
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Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύµφωνα µε το υπόδειγµα που παρατίθεται στο Μέρος Γ ενότητα Γ4. 

Οι τιµές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία τεκµηρίωσης των 

προσφεροµένων τιµών οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Β4.  ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού – Αξιολόγηση Προσφορών 

Β4.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης 

του ∆ιαγωνισµού 

Β4.1.1 ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού - αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης Προσφορών την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΕΛΚΕ – Ιερά Οδός 75, Αθήνα), παρουσία των προσφερόντων 

ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους από την αρµόδια Επιτροπή πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σηµειώνεται 

ο αριθµός πρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα 

που ορίζεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

• Ανοίγονται, σε δηµόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι Φάκελοι ∆ικαιολογητικών 

Συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των 

Φακέλων ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή 

της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διατίθεται 

• Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού 

σφραγισθούν από την αρµόδια Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών 

τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή και 

φυλάσσεται 

• Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει µόνο ως προς την αριθµητική πληρότητα και εγκυρότητα 

(δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα δικαιολογητικά Συµµετοχής. Ανάλογα µε τον αριθµό και τον όγκο 
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των δικαιολογητικών η αρµόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόµενο των δικαιολογητικών και την 

πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής – κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε επόµενη συνεδρίαση 

• Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συµµετοχής µέσω της εξέτασης του περιεχοµένου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο 

αποφαίνεται σχετικά, και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την 

ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Τεχνικών 

Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συµµετοχής 

έχει γίνει αποδεκτή 

• Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται στην αρµόδια 

Επιτροπή για την αποσφράγισή τους µε όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές για συµµετοχή στο διαγωνισµό (βάσει 

των δικαιολογητικών Συµµετοχής) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι Φάκελοι 

Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συµµετοχής 

αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται 

• Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται και σφραγίζονται από την αρµόδια 

Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε 

ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσα Αρχή (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) 

• Η αρµόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και εισηγείται στο αρµόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 

υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και 

ηµεροµηνία της αποσφράγισης των Οικονοµικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η 

Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή 

• Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισµένοι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών επαναφέρονται - για 

όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρµόδια Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην αναφερόµενη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. Οµοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί 

• Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονοµικών Προσφορών µονογράφονται και σφραγίζονται από την 

αρµόδια Επιτροπή σε δηµόσια συνεδρίαση όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο ή γίνεται διάτρηση αυτών 

µε ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής 

• Μετά το πέρας και της οικονοµικής αξιολόγησης η αρµόδια Επιτροπή συντάσσει, σε κλειστή συνεδρίαση, τον 

τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύµφωνα µε τα κριτήρια 

αξιολόγησης από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόµενος, προς κατακύρωση του Έργου, επικρατέστερος Ανάδοχος 

• Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προσφορών διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρµόδιο 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά του γνωστοποιείται στους 

συµµετέχοντες το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού 
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• Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, Τεχνική και Οικονοµική 

Προσφορά) γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών σε κλειστές συνεδριάσεις εντός των χρονικών 

ορίων που έχουν καθορισθεί µε την απόφαση ορισµού της 

• Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των 

συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους το επιθυµούν µπορούν να 

πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα 

από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών γίνεται χωρίς αποµάκρυνσή 

τους από το χώρο της Αναθέτουσα Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναµετάδοση περιεχοµένου  

• Σε περίπτωση που µε την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος 

Ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» και να 

ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Όλες οι πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη 

περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι Συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου 

Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

Αξιολόγησης Προσφορών συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε 

δύο (2) όµοια αντίτυπα. 

 

Σηµείωση: 

Η αρµόδια Επιτροπή ελέγχει τα µέσα (CD/DVD) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των Τεχνικών και των 

Οικονοµικών Προσφορών αναφορικά µε: 

• το κατά πόσον είναι αναγνώσιµα και µη επανεγγράψιµα, 

• οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβληµα σε κάποιο µέσο (CD/DVD) αυτό επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο 

οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει νέο σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης 

εντός δύο (2) ηµερών από την, µε απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενηµέρωση. 

Β4.1.2 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 51 (παρ. 1,στ. α’ ) του Π.∆. 60/2007. Για την επιλογή της συµφερότερης Προσφοράς η Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών προχωρεί σε: 
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• Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

• Αξιολόγηση των οικονοµικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της 

αξιολόγησης. 

Για τη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας κάθε υποψηφίου η βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς συµµετέχει µε 

ποσοστό 80% και η βαθµολογία της Οικονοµικής Προσφοράς µε ποσοστό 20%. Η τελική επιλογή της συµφερότερης 

Προσφοράς γίνεται µε βάση τον εξής τύπο: 

Λi = 80 * ( Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθµολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς µε τη µικρότερη τιµή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς περιλαµβάνει το συνολικό κόστος για το έργο (Οικονοµική προσφορά) 

χωρίς ΦΠΑ. Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ (στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία).  

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών  

συντάσσει πρακτικά στα οποία τεκµηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθµολόγηση των 

τεχνικών Προσφορών τα οποία παραδίδει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο (2) αντίτυπα. 

Β4.1.3 Βαθµολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα «Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης», όπως αυτά 

προσδιορίζονται στην παρ. Β.4.1.4. Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα 100 έως 110 βαθµούς. Η 

βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων: 

• είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι 

• αυξάνεται έως 110 όταν και υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

• µειώνεται µέχρι 65 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά 

αποδεκτή. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία για κάθε στοιχείο των επιµέρους ενοτήτων είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 

βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του (στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία). Η συνολική βαθµολογία 

της τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών των επιµέρους ενοτήτων 

(στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία).  
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Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς µικρότερη του 65 

δεν αξιολογούνται περαιτέρω. Εποµένως η τελική βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς κυµαίνεται από 65 έως 110 

βαθµούς. 

Β4.1.4  Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 

Προσφορών και συνίσταται στην βαθµολόγηση των επιµέρους κριτηρίων σε συσχέτιση µε τους αποδιδόµενους 

συντελεστές βαρύτητας ως εξής:  

 

 

Στην ενότητα Ι «Μεθοδολογική προσέγγιση έργου» µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας 80% θα αξιολογηθούν τα εξής: 

• Κατανόηση των στόχων και των απαιτήσεων του έργου και αποτύπωσή τους στην Επικοινωνιακή Στρατηγική- 

Σχέδιο ∆ράσης 

• ∆ηµιουργικές προτάσεις 

• Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης έργου 

Για τα κριτήρια αυτά ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα κριτηρίων 

αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. Η Τεχνική Βαθµολόγηση (ΤΒ) κάθε κριτηρίου γίνεται από το 10 µέχρι το 100. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ENOTHTA I ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

a. Κατανόηση των στόχων και των απαιτήσεων του έργου και αποτύπωσή τους στην 

Επικοινωνιακή Στρατηγική και στο Σχέδιο ∆ράσης 
30% 

b. ∆ηµιουργικές προτάσεις και Πρόγραµµα εφαρµογής Σχεδίου ∆ράσης (Περιγραφή των ∆ράσεων 

του αναδόχου για τη ∆ιάχυση και Προβολή του έργου όπου υφίσταται) 

60% 

c. Μεθοδολογία προσέγγισης και υλοποίησης έργου 10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Η Τεχνική Βαθµολόγηση της ενότητας Ι προκύπτει από τον τύπο ΤΒ(Ι) = 30% * a + 60% * b + 10% * c 

Στην ενότητα ΙΙ «Οργάνωση Οµάδας έργου-µεθοδολογία διοίκησης» µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας 20% θα 

αξιολογηθούν τα εξής: 

Αξιολόγηση Συντελεστής Βαρύτητας 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 80% 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 20% 

Σύνολο 100% 
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• Παρουσίαση της ∆οµής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Οµάδας Έργου, καθώς και αποτύπωση των 

Αρµοδιοτήτων – Ρόλων των Μελών της ∆ηµιουργικές προτάσεις 

• Μεθοδολογία ∆ιοίκησης Έργου. 

Η Τεχνική Βαθµολόγηση της ενότητας ΙΙ προκύπτει από τον τύπο ΤΒ(ΙΙ) = 50% * a + 50% * b 

Η συνολική αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο ΤΒΠ=80% * ΤΒ(Ι) + 20% * ΤΒ(ΙΙ). 

Β4.1.5 ∆ιαδικασία Κατακύρωσης ∆ιαγωνισµού 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και της Αξιολόγησης των Προσφορών, µε 

Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, καλείται να 

υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός προθεσµίας που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των είκοσι (20) ηµερών 

(Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης (παρ. Β2.4), προκειµένου αυτά να ελεγχθούν από την αρµόδια Επιτροπή. Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

Σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του 

Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται διάτρηση αυτών µε την ειδική διατρητική µηχανή της Αναθέτουσας Αρχής. Στη 

διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή τεχνική και οικονοµική Προσφορά. 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών ελέγχει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και 

εισηγείται στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφασίζει. Η απόφαση γνωστοποιείται µε µέριµνα 

της Αναθέτουσας Αρχής στους υποψήφιους Αναδόχους. 

Σε περίπτωση αποδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον 

οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, να υποβάλλει τα απαραίτητα ∆ικαιολογητικά και Νοµιµοποιητικά έγγραφα για 

την υπογραφή της Σύµβασης τα οποία θα είναι σύµφωνα µε την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ∆ικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο αποκλεισµού του 

προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συµµετοχής του. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον 

επόµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα ∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ENOTHTA IΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

a. Παρουσίαση της ∆οµής, της Οργάνωσης και της Σύνθεσης της Οµάδας Έργου, καθώς και 

αποτύπωση των Αρµοδιοτήτων – Ρόλων των Μελών της ∆ηµιουργικές προτάσεις 
50% 

b. Μεθοδολογία ∆ιοίκησης Έργου 50% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Β4.2 Απόρριψη Προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής. 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

• Έλλειψη δικαιώµατος συµµετοχής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. Β2.2 «Αποκλεισµός Συµµετοχής» 

• Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β2.3 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 

• Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής της παρ. Β2.6 

«Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής» 

• Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο 

• Χρόνος παράδοσης Έργου µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο 

• Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 

προσφερόµενη τιµή 

• Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 

• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης 

• Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό 

• Προσφορά που αφορά µόνο σε µέρος του Έργου και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων 

υπηρεσιών/προϊόντων 

• Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος ή υπηρεσία (εκτός εάν 

ρητά απαιτείται από τη ∆ιακήρυξη), ή σε µερικό, ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της 

Οικονοµικής Προσφοράς 

• Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές µεταξύ των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς χωρίς τιµές και των 

αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς µε τιµές 

• Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του Έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο 

∆ιαγωνισµός Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι 

αποκλεισµού του Υποψηφίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη. 
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Β4.3 Προσφυγές 

Προσφυγές κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής υποψήφιου Αναδόχου, της νοµιµότητας 

διενέργειάς του, ή της απόφασης κατακύρωσης υποβάλλονται σύµφωνα µε τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173). 

Β4.4 Αποτελέσµατα – Κατακύρωση - Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµικής άποψης Προσφοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην ενότητα Β4.1.2 «∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών». Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα 

από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών. Η κατακύρωση (Άρθρο 5 

παρ. 2, ν. 3886/2010) γίνεται αφού παρέλθουν 10 ηµέρες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής µε αφετηρία 

την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στους ενδιαφεροµένους (λοιπούς υποψηφίους).  

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού του Έργου στον ανάδοχο γνωστοποιείται σε αυτόν και στους λοιπούς 

συµµετέχοντες. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή επαναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, ιδίως: 

• για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας  

• εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό  

• εάν ο ανταγωνισµός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού ανταγωνισµού 

• εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο.  

Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για 

οποιοδήποτε λόγο. 

Β5. Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί Όροι Σύµβασης 

Β5.1 Κατάρτιση, Υπογραφή, ∆ιάρκεια Σύµβασης – Εγγυήσεις 

Μεταξύ της Αναθέτουσα Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από 

τους υποψηφίους µαζί µε τις Προσφορές τους, δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την 

Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης. Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή 
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πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατα αυτής, ή σε 

περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η 

Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονοµική του Προσφορά και η παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης 

συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από 

την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής Σύµβασης προσκοµίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συµβατικού τιµήµατος του Έργου µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Συγκεκριµένα το 

ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για το σύνολο του Έργου ανέρχεται σε 36.296,83 € 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση µερικής υποβολής προσφορών για µια από τις δυο διακριτές ενότητες του 

Έργου το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης προσδιορίζεται ως εξής: 

• Για τη 1
η
 διακριτή ενότητα ανέρχεται σε 28.296,83 €  

• Για τη 2
η
 διακριτή ενότητα ανέρχεται σε 8.000 €. 

Αν περάσει η προθεσµία των ανωτέρω δέκα (10) ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη 

Σύµβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού 

ορίου, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή η Εγγύηση Συµµετοχής, χωρίς 

άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της Σύµβασης στον 

επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε 

µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που παρατίθεται στο Μέρος Γ της 

παρούσας ∆ιακήρυξης. 

Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύµβαση, επιστρέφεται µετά την 

κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της 

Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής των υπόλοιπων υποψηφίων Αναδόχων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης και η Εγγύηση Προκαταβολής (εφόσον προβλέπεται) επιστρέφονται µετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

δύο συµβαλλόµενους. 

Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλόµενων µερών στο πλαίσιο της 

∆ιακήρυξης, του Κανονισµού Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσµικού Κοινοτικού πλαισίου 

δηµοσίων συµβάσεων. 
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Β5.2 Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις 

Η πληρωµή της αµοιβής του Αναδόχου θα πραγµατοποιείται µε την υλοποίηση της αντίστοιχης δράσης όπως 

πιστοποιείται µε την έκδοση του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής της ΕΠΕ. Πιο συγκεκριµένα θα 

πραγµατοποιηθούν οι εξής πληρωµές στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει το σύνολο του Έργου: 

• Με την ολοκλήρωση της 1
ης 
Φάσης «Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο ∆ράσης» θα καταβληθεί το 10% επί 

της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

• Με την ολοκλήρωση της 2
ης 

Φάσης «Πρόγραµµα Εφαρµογής, ∆ηµιουργική επιµέλεια και παραγωγή υλικού θα 

καταβληθεί το 20% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

•  Με την ολοκλήρωση της 3
ης 
Φάσης «Περιοδικές αναφορές και µετρήσεις αναγνωρισιµότητας» θα καταβληθεί το 

30% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

• Με την ολοκλήρωση της 4
ης 
Φάσης «∆ιοργάνωση Ηµερίδων/ Επιστηµονικών Συνεδρίων» θα καταβληθεί το 30% 

επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

• Με την ολοκλήρωση της 5
ης 
Φάσης «Τελικές µετρήσεις αναγνωρισιµότητας καθώς και έκθεση αποτίµησης (µε την 

ολοκλήρωση του Έργου)» θα καταβληθεί το 10% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την 1
η
 από τις δυο διακριτές ενότητες του έργου όπως περιγράφονται 

στο Μέρος Α ενότητα Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» οι πληρωµές θα 

πραγµατοποιηθούν ως εξής: 

• Με την ολοκλήρωση της 1
ης 
Φάσης «Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο ∆ράσης» θα καταβληθεί το 10% επί 

της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

• Με την ολοκλήρωση της 2
ης 

Φάσης «Πρόγραµµα Εφαρµογής, ∆ηµιουργική επιµέλεια και παραγωγή υλικού θα 

καταβληθεί το 30% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

•  Με την ολοκλήρωση της 3
ης 
Φάσης «Περιοδικές αναφορές και µετρήσεις αναγνωρισιµότητας» θα καταβληθεί το 

30% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

• Με την ολοκλήρωση της 4
ης 
Φάσης «Τελικές µετρήσεις αναγνωρισιµότητας καθώς και έκθεση αποτίµησης (µε την 

ολοκλήρωση του Έργου)» θα καταβληθεί το 30% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την 2
η
 από τις δυο διακριτές ενότητες του έργου όπως περιγράφονται 

στο Μέρος Α ενότητα Α3.1 «Λειτουργικές Προδιαγραφές» και Α3.2 «Τεχνικές Προδιαγραφές» οι πληρωµές θα 

πραγµατοποιηθούν ως εξής: 

• Με την ολοκλήρωση της 1
ης 
Φάσης «Επικοινωνιακή Στρατηγική και Σχέδιο ∆ράσης» θα καταβληθεί το 10% επί 

της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 

• Με την ολοκλήρωση της 2
ης 
Φάσης «∆ιοργάνωση Ηµερίδων/ Επιστηµονικών Συνεδρίων» πριν από τη διενέργεια 

της ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. θα καταβληθεί το 30% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής 
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• Με την ολοκλήρωση της 3
ης 

Φάσης «∆ιοργάνωση Ηµερίδων και Επιστηµονικών Συνεδρίων» µετά την 

ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ. θα καταβληθεί το 60% επί της οριζόµενης στη σύµβαση συνολικής αµοιβής. 

Κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο θα γίνεται µε την προσκόµιση από την πλευρά του των απαιτούµενων παραστατικών 

/ δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αναφερόµενοι τρόποι πληρωµής δύναται 

να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύµβασης µε βάση τα ορόσηµα του Έργου υπό την προϋπόθεση 

ότι η εκάστοτε πληρωµή δεν θα υπερβαίνει το αντικείµενο του παραληφθέντος Έργου. 

Σε όλες τις πληρωµές προς τον Ανάδοχο θα γίνεται παρακράτηση Φόρου Εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 

151/Α/94) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Παράλληλα, µε κάθε τµηµατική πληρωµή του θα πραγµατοποιείται και 

αναλογική αποµείωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Επί της συνολικής (εκτός ΦΠΑ) αµοιβής του 

αναδόχου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, σύµφωνα µε το άρθρο 4 ν. 4013/2011. 

Εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋποθέσεις, το είδος των οποίων θα αναφέρεται ενδεικτικά στη Σύµβαση, που 

καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται το δικαίωµα στην τελευταία να 

διακόψει τη Σύµβαση υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα αµειφθεί για τις υπηρεσίες που παρείχε µέχρι την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ανακοίνωσης διακοπής της Σύµβασης. Προηγουµένως θα πρέπει να έχουν 

παραληφθεί από την ΕΠΕ τα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα, Παραδοτέα έργου. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας για λόγους  ευχέρειας απαιτείται να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή, κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός Μέλους της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης ως 

εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και θα µεριµνά για την καταβολή των σχετικών 

ποσών στα υπόλοιπα Μέλη κατά το λόγο συµµετοχής καθενός στο υλοποιηµένο τµήµα του Έργου. Η Αναθέτουσα 

Αρχή δεν υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα Μέλη της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης και δεν 

εµπλέκεται εν γένει κατά οποιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των 

Μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης. 

Έχοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.∆. 118/2007, δεν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµών στα πλαίσια της 

Σύµβασης. 

Β5.3 Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάµεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 

τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: Αν παρέλθουν οι 

συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και τα παραδοτέα δεν παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης: 

• ποσοστό 0,2% επί της συµβατικής τιµής των παραδοτέων που καθυστερούν, εφόσον αυτά είναι διακριτά 

κοστολογηµένα στην οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου 
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• ποσοστό 0,02% του συµβατικού τιµήµατος του Έργου στο σύνολό του ή για κάθε µια ∆ιακριτή Ενότητα εφόσον 

αναλαµβάνουν διαφορετικοί Ανάδοχοι σε κάθε άλλη περίπτωση.  

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 

οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς 

τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύµβασης που θα υπογραφεί χωρίς να καταβάλλει 

οποιαδήποτε αποζηµίωση. 

Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύµβαση (µη 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

Ρήτρες καθυστέρησης επιβάλλονται µε τους ίδιους όρους στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών 

ή µη ολοκλήρωσης φάσεων ή µη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραµµα του Έργου από 

υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου, ή θα καταβάλλονται από τον 

ίδιο, ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το 

σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία που προβλέπεται στο οριστικό 

χρονοδιάγραµµα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσµίας που έχουν 

επιβληθεί. 

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στα µέλη της Ένωσης, τα οποία συµφωνείται να 

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα µέλη της Ένωσης.  

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος, ή το 

σύνολο των παραδοτέων καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση τους ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Μέρος Α 

της παρούσας ∆ιακήρυξης ενότητα Α4.2.3 «∆ιαδικασία Παραλαβής». 

Β5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και έκτακτες), 

παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
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Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο µοναδικός υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

αναφορικά µε οποιαδήποτε σχετιζόµενη µε την παρούσα ∆ιακήρυξη εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού 

καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 

υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε 

άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν 

αιτήµατός του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής και µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 

Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την αντικατάσταση. 

Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους µαζί 

του ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν 

κανονικά τις υπηρεσίες τους και στη συνέχεια να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους 

ανάλογης εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα 

µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσα Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύµβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους µέρος 

ή το σύνολο του αντικειµένου της Σύµβασης, ή να υποκαθίσταται από τρίτο χωρίς την προηγούµενη έγγραφη έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. Η έγκριση της τελευταίας δίνεται, κατά την απόλυτη κρίση της σε όλως εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από αντίστοιχο αίτηµά της, όλα τα σχετικά συµφωνητικά. Σε καµία δε ανάλογη περίπτωση ο 

Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, ή 

εκχώρησης, ή υπεργολαβίας ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δεν συνδέεται συµβατικά µε τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το 

απορρέον από τη σύµβαση τίµηµα πληρωµής εκχωρηθεί στο σύνολό του ή εν µέρει σε Τράπεζα η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν φέρει καµία ευθύνη έναντι αυτής σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται στις συµβατικές σχέσεις µεταξύ των 

συµβαλλοµένων µερών δεν αποπληρωθεί το σύνολο ή µέρος του εκχωρούµενου τιµήµατος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

εξής περιπτώσεις:  

• έκπτωση Αναδόχου  

• αποµείωση συµβατικού τιµήµατος  

• αναστολή εκτέλεσης της σύµβασης  

• διακοπή σύµβασης  
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• καταλογισµός ρητρών  

• συµβιβασµός κλπ..  

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης, ή της ∆ιακήρυξης, ή της Προσφοράς του 

έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, ή και τον Φορέα Λειτουργίας του Έργου, ή και το Ελληνικό 

∆ηµόσιο για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 

προέρχεται µέχρι και το ύψος του ποσού της Σύµβασης. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε 

δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά 

την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων που σχετίζονται µε το υλοποιούµενο 

έργο. 

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

είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ∆ιακήρυξη. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου, ή 

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των 

µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. 

Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που 

απαρτίζουν τον Ανάδοχο η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις 

ανάθεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης 

των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές 

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 
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Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας (Κανονισµός ΕΚ 1159/2000) 

και η εφαρµογή της απορρέουσας από αυτούς χρήσης λογοτύπων και εµβληµάτων της ΕΕ και αναφοράς στη 

χρηµατοδότηση του έργου σε όλες τις δράσεις και τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο του έργου. 

Β5.5 Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση αποδεδειγµένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει 

συµπεριλάβει στην Προσφορά ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο 

συνεπικουρούµενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους µε σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου µετά από 

προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσα Αρχής. Για την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειµένου να 

δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο πρώτος ότι στο πρόσωπο του νέου 

υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες κρίθηκε κατάλληλος ο αρχικός 

υπεργολάβος. 

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

Β5.6 Εµπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) 

ετών, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε 

τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.  

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την 

προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής (Φορέα Λειτουργίας). Ειδικότερα:  

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον Φορέα 

Λειτουργίας (ή την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση, αν ο Φορέας Λειτουργίας ταυτίζεται µε την Αναθέτουσα 

Αρχή)– υπερκείµενος ή υποκείµενος αυτού - να µπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την 

προηγούµενη δική του έγκριση 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που 

σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσα Αρχή ή/ και του Φορέα Λειτουργίας. Ως εµπιστευτικές 

πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί 

από τον Φορέα Λειτουργίας ή την Αναθέτουσα Αρχή ως εµπιστευτικά. Η τήρηση εµπιστευτικών πληροφοριών 

από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείµενες διατάξεις και το νοµοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάµιλλη της 

εµπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισµό και για τις δικές τους πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εµπλοκή των συµφερόντων του µε τα συµφέροντα του 

Φορέα Λειτουργίας ή της Αναθέτουσα Αρχή, να παραδώσει µε τη λήξη της Σύµβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα 



∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για το Έργο:  Πανελλαδική Μελέτη ∆ιατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ.  

Υποέργο 6 «∆ιάχυση και Προβολή» 

Μέρος B: Γενικοί και Ειδικοί Όροι 

 

Σελίδα 55 

κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο Φορέα Λειτουργίας ή / και την Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί µια 

πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και διοίκηση του 

Έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο του Έργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρέπει να 

είναι εύκολα διαχωρίσιµα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφορούν το Έργο 

• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδοµένα 

ατόµων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόµη και 

µετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Φορέα Λειτουργίας και στα άτοµα που 

ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν κατόπιν έγγραφης αιτήσεως ελέγχους των τηρούµενων 

αρχείων προκειµένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου µε βάση τα 

αναφερόµενα στη Σύµβαση 

• Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ 

συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συµβαλλόµενα 

µέρη συµφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στην µη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων 

εχεµύθειας ο Ανάδοχος θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ποινική ρήτρα ίση µε το ποσό της αµοιβής του από 

τη Σύµβαση. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση 

κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµίας 

• Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται να τηρεί εµπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της 

από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εφόσον 

αυτά φέρουν την ένδειξη «εµπιστευτικό έγγραφο». Σε καµία περίπτωση η εµπιστευτικότητα δεν δεσµεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τις Ελληνικές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Η εµπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεµούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως 

αναγκαίο µέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της 

διαιτησίας. 

Β5.7 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα 

Οι κάθε είδους εφαρµογές των δηµιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό παραγωγής (µακέτες 

καταχωρήσεων, τηλεοπτικά spots, ραδιοφωνικά spots κλπ.) αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής η 

οποία έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό που θα παράγεται στο πλαίσιο του Έργου 

είτε από τον Ανάδοχο, είτε από τρίτους, για λογαριασµό του Αναδόχου θα συµπεριλαµβάνεται στην µηνιαία, 

τριµηνιαία και εξαµηνιαία έκθεση απολογισµού και θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Το σύνολο του υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο του Έργου από τον Ανάδοχο, θα βρίσκεται στην κατοχή της 

Αναθέτουσας Αρχής ταυτόχρονα µε τη λήξη της σύµβασης. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την χρήση 

και εκµετάλλευση µε οποιοδήποτε τρόπο του υλικού αυτού ανήκουν απεριόριστα και αποκλειστικά στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Ο Ανάδοχος παραιτείται επί του παραπάνω δικαιώµατος χωρίς την ανάγκη υπογραφής ιδιαίτερης συµφωνίας. 
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Η αθέτηση ή πληµµελής εκπλήρωση της ανωτέρω αναφερόµενης υποχρέωσης παράδοσης εκ µέρους του Αναδόχου, 

συνεπάγεται την κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του Αναδόχου ποσού εκατό 

χιλιάδων ευρώ (100.000€) και επιπλέον αποζηµίωση για κάθε τυχόν περαιτέρω ζηµία της Αναθέτουσας Αρχής. Ρητά 

αναφέρεται ότι αν για την εκτέλεση του περιγραφόµενου στην παρούσα ∆ιακήρυξη έργου οφείλονται πνευµατικά, ή 

συγγενικά δικαιώµατα τρίτων την υποχρέωση πληρωµής τους αναλαµβάνει αποκλειστικά ο Ανάδοχος ο οποίος 

υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε σχετικό έγγραφο εξόφλησης µαζί µε αναλυτική περιγραφή 

των όρων παραχώρησης. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή, την υπ' αυτής απρόσκοπτη χρήση και εκµετάλλευση, µετά την 

εκτέλεση του έργου και για απεριόριστο χρονικό διάστηµα από της λήξεως της παρούσας του υλικού που θα έχει 

χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου. Το υλικό θα είναι ελεύθερο πάσης υποχρέωσης και οφειλής προς τον 

Ανάδοχο ή, σε περίπτωση κοινοπραξίας, των µελών εταιριών που τον απαρτίζουν. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα 

ότι παραιτείται παντός δικαιώµατος επί του αναφερόµενου υλικού.  

Επίσης, ο Ανάδοχος παρέχει την ίδια εγγύηση προς την Αναθέτουσα Αρχή σε σχέση µε πνευµατικά και συγγενικά 

δικαιώµατα τρίτων, εξωτερικών συνεργατών και συντελεστών παραγωγής. Αν οι παραπάνω αναφερόµενοι τρίτοι, 

δικαιούχοι πνευµατικών ή συγγενικών δικαιωµάτων, προβάλουν αξιώσεις κατά της Αναθέτουσας Αρχής ή την ενάγουν 

σχετικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέµβει υπέρ της στις σχετικές δίκες. Τα δικαστικά έξοδα καθώς και 

οποιοδήποτε, υπέρ  τρίτων, επιδικαζόµενο ποσό υποχρεούται να καταβληθεί από τον Ανάδοχο.  

Η παράβαση από τον Ανάδοχο των παραπάνω υποχρεώσεων συνεπάγεται την κατάπτωση σε βάρος του ποινικής 

ρήτρας ποσού ευρώ εκατό χιλιάδων (100.000€) υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία συνοµολογείται µε την παρούσα 

ως δίκαια και εύλογη. Ο Ανάδοχος και οι τρίτες συµβαλλόµενες εταιρείες υποχρεούνται επιπλέον να αποκαταστήσουν 

και οποιαδήποτε περαιτέρω ζηµία της Αναθέτουσας Αρχής από την αθέτηση του όρου αυτού. 

 

Β5.8 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 

µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση διαφωνίας κάθε διαφορά 

θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε 

το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη 

Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική 

νοµοθεσία και µε όσα συµφωνήσουν µεταξύ τους. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 


