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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών 

συστηµάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος» µε κριτήριο κατα-

κύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Προϋπολογισµός 

28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) συµπεριλαµβανοµένων των 

πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου.  

 

 

 

 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Π/2019/371 

 Σίνδος Θεσσαλονίκης, 04/04/2019 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Υποκατάστημα: Παραγωγική Μονάδα Λιθογραφείο ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ 

Διεύθυνση : Σίνδος, T.K 574 00  

Τηλ. : 2310 797476 

Fax : 2310 798954 

e-mail : info@kethea-print.gr 

Πληροφορίες : Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, κος Κουλούρης Ιωάννης  

 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείµενη νοµοθεσία και 
ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

1. Το ΚΕΘΕΑ: α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστα-

σία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήµερα µε το άρθρο 56 του 

Ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-

10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λει-

τουργία, ∆ιοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-

1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 

245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές κωδικοποιηµένες ισχύουν µε τα άρθρα 40, 41, 42, 43 

και 44 του Π.∆. 148/2007 

2. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προµήθειες φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

3. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύ-

γεια» και άλλες διατάξεις. 

4. του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17-5-1999) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις». 

5. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθ-

µίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
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6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 

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

8. του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15 

9. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», 

10. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 

διατάξεις”, 

11. του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία” 

12. του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”  

13. του Ν. 4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 

14. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προ-

σαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» )» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν4441/2016 (ΦΕΚ 

227/Α/06-12-2016), τον ν4446/2016 (ΦΕΚ240/Α/22-12-2016), τον Ν4447/2016 (ΦΕΚ 241 Α/23-12/2016), 

τον Ν 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α/03-05-2017) και τον Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/19-05-2017)»,  

15. Την Απόφαση της 14ης συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ της 15/03/2019 για την Προµήθεια υπηρε-

σιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ για ένα έτος, προϋπολο-

γισµού 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) µε τη διαδικασία διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισµού. 

16. την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης µε Α∆Α: ΨΡ4ΕΟΡ9Υ-9ΜΞ 

 

∆ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

  

Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Παρα-
γωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής.  

Ετήσιος προϋπολογισµός 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) συµπερι-
λαµβανοµένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, ήτοι παρακράτησης 

2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας, κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, 
παρακράτησης φόρου εισοδήµατος και κάθε άλλης παρακράτησης σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, ∆, E, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τµήµα τους και περιλαµβάνουν τα κάτωθι : 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγµα σύµβασης 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2019 κατά το ποσό των 20.255,40 €, συ-
µπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και  για το έτος 2020 κατά το ποσό των για το ποσό των 14.464,60 €, συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ.  
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CPV :  71323000-8 - Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για βιοµηχανικές διαδικασίες και βιοµηχανική 

 παραγωγή  

 71731000-1 - Υπηρεσίες βιοµηχανικού ελέγχου ποιότητας    

 72253200-5 - Υπηρεσίες υποστήριξης συστηµάτων πληροφορικής  

ΚΑΕ:  6100990024 

NUTS Αναθέτουσας Αρχής: EL303 

NUTS Τόπου εκτέλεσης της Σύµβασης: EL522 

 

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών και όχι µέ-
ρος αυτών. 

 

Άρθρο 1 : ∆ηµοσιότητα  

Οι όροι συµµετοχής συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 και δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr), τη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 

Άρθρο 2 : Παραλαβή ∆ιακήρυξης & Αίτηση - Παροχή ∆ιευκρινίσεων  

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ  στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 

διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο των όρων συµ-
µετοχής, είτε αυτοπροσώπως είτε µε ταχυµεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και 
κατά τις ώρες 09:00-16:00, είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) µέσω του site του ΚΕΘΕΑ όπου είναι αναρτηµένοι οι 
όροι συµµετοχής. 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (επωνυµία, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο : 

info@kethea-print.gr, έτσι ώστε ο Οργανισµός να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν 

τους όρους συµµετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγρα-
φα ή διευκρινίσεις.  

 

Άρθρο 3 : Ηµεροµηνία – Τόπος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  

Ο παρών ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 24/04/2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ., στο κτίριο του 

ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ, που βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 

Η διεξαγωγή του ∆ ιαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, που στο εξής χάριν συντοµίας θα καλείται η «Επιτροπή» ή/και «Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού». 

Η Επιτροπή εισηγείται τον αποκλεισµό των προσφερόντων, την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την 

κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, την µαταίωση της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας, για την επανάληψη της οποιασδήποτε φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, µε τροποποίηση ή µη 
των όρων της, την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, εφόσον 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόµου, καθώς και για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη 
διαγωνιστική διαδικασία. Το ΚΕΘΕΑ δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση για οποιαδήποτε απόφαση λάβει σύµ-

φωνα µε τα προαναφερόµενα. 

 

Aρθρο 4 : Αντικείµενο – Περιγραφή Προµήθειας  

Αντικείµενο της παρούσης είναι η «Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Πα-

ραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος». 

Η αναλυτική τεχνική περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών βρίσκεται στο Παράρτηµα Β. 

 

Άρθρο 5 : Κατάθεση Προσφορών  

Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους µε οποιονδήποτε τρόπο στο 
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Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ  στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότε-
ρο µέχρι τις 11:00 πµ. της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους 

από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, παρουσία των συµµετεχόντων.  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια 
τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους.  

 

Άρθρο 6 : Ισχύς προσφορών  

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατό πενήντα (150) 
ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διεξαγωγής του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 

µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαί-
ωµα να απευθύνει αίτηµα πριν τη λήξη ισχύος της προς τους συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν απο-
δέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο 

µε το προβλεπόµενο από τους παρόντες όρους. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε 
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Αν δεν απαντήσουν, θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν 
συµµετέχουν πλέον στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, εφαρµοζόµενου κατά τα λοιπά του άρθρου 97 ν. 
4412/2016. 

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, µετά την κατάθεσή 

της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το ΚΕΘΕΑ δύναται µε 
απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κα-
τακύρωση. 

 

Άρθρο 7 : Περιεχόµενο προσφορών  

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο 
από τον οικονοµικό φορέα, ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών, σύµ-
φωνα µε τους παρόντες όρους συµµετοχής και κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισµένου φακέ-
λου, στον οποίο εσωκλείονται τρείς επιµέρους και ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι ως εξής: 

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο 
οποίος περιέχει τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του 

Προσφέροντα.  

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο οποίος ε-

σωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

• Ο πλήρης τίτλος του ∆ιαγωνισµού. 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό.  

• Η ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών. 

• Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου υποψηφίου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 
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2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των 
όρων του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθή-
κες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-
γραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Ε π ι τ ρ ο π ή  πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 

σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής.  

 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης και 
των λοιπών παραρτηµάτων του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τις απαιτήσεις 
της υπηρεσίας . Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 127 

παρ.1 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θε-
ωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν 
δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανω-
τέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό.  

 

3. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του παρόντος ∆ια-
γωνισµού επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆εν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των 
οποίων οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

4. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος µόνο της ζητούµενης προµήθειας 
ανά είδος δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

5. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον προσφέροντα. 

 

Άρθρο 8 : ∆ικαίωµα Συµµετοχής  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί 
που πληρούν τις νοµικές, τεχνικές και οικονοµικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους . 

 

Άρθρο 9 : ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκο-
µίσουν στον σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - Τυ-

ποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκ-
πρόσωπο όπου µεταξύ άλλων ζητούνται πληροφορίες σχετικά µε: 

 

ΙΙ.Α. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

 

ΙΙ.Β. Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα. 

 

ΙΙ.Γ. Πληροφορίες σχετικά µε την στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων. 

 

ΙΙΙ.Α. Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (π.χ συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνω-
ση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότη-
τες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική 
εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων) 

 

ΙΙΙ.Β. Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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ΙΙΙ.Γ. Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 
(π.χ αθέτηση υποχρεώσεων στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, κατά-
σταση πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία πτωχευ-
τικού συµβιβασµού, αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού πα-
ραπτώµατος, σύναψη συµφωνιών µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού). 

 

ΙV. Κριτήρια επιλογής σχετικά: Α. µε την καταλληλότητα του φορέα (π.χ εγγραφή σε σχετικά επαγγελµατι-
κά και εµπορικά µητρώα)  Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

 

Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση/κοινοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ.2 του 

Ν.4412/2016 υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε µέλος της ένωσης. 

 

Το ως άνω έντυπο ΤΕΥ∆ σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσω-
πο του και ειδικότερα: από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου προς τούτο 
φυσικού προσώπου στις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), από τον ∆ιαχειριστή στις εταιρείες περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.),στις οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.), στις ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) και στις Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και, σε κάθε άλλη περίπτωση, από το φυσικό πρόσωπο που διοικεί 
και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νοµικό πρόσωπο. 

 

Άρθρο 10 : Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρ-

τηµα Β’ Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές και να περιλαµβάνει: 

1. Aναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο ο προσφέρων θα παράσχει τις ζητούµενες υπηρεσίες, θα πρέπει 
δε να είναι σφραγισµένη και υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα. 

 

2. Tεκµηρίωση της επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα µε την συµπλήρωση των πινάκων Α1, 

Α2 και Α3 που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, των κυριότερων συµβάσεων υπηρεσιών που 
πραγµατοποίησε κατά τα τρία (3) προηγούµενα έτη, µε τα αντίστοιχα ποσά, και τους αποδέκτες. 

 

3. Πρωτοκόλλα παραλαβής ή συµφωνητικά ή βεβαιώσεις ή παραστατικά τιµολόγησης τουλάχιστον τρι-
ών (3) αντίστοιχων συµβάσεων υπηρεσιών για τον κάθε πίνακα (Α1, Α2 και Α3), µε συνολική αξία κα-
τά έτος µεγαλύτερη από το 50% του ετήσιου προϋπολογισµού της παρούσας διακήρυξης.  

 

Η Επιτροπή δικαιούται να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, που σε 
καµία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους, για να ελέγξει την εγκυρότητα των στοι-
χείων που θα υποβληθούν. Η προσκόµιση των παραπάνω εγγράφων θεωρείται ουσιώδης και απαράβατος 
όρος και πρέπει απαραιτήτως να προσκοµισθούν µε την κατάθεση της προσφοράς αλλιώς η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση, αναφο-
ρά σε οικονοµικά στοιχεία και όρους ή εµφάνιση οποιασδήποτε τιµής. 

 

Άρθρο 11 : Οικονοµική Προσφορά - Τιµή Προσφοράς  

1. Κατάθεση εντός του φακέλου της Οικονοµικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συµπληρωµένου, µε σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του 

υποψήφιου αναδόχου. 

2. Οι τιµές που θα αναγράφονται στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν υπό-
κεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα 
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δεσµεύουν τον ανάδοχο µέχρι τη λήξη της Σύµβασης. Η τιµή µονάδος αναγράφεται στην Οικονοµική 

Προσφορά αριθµητικά. Η συµπλήρωση του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) θα 
αφορά µόνο αριθµητικές τιµές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ.  

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Στις τιµές που θα αναγράφονται στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται πάσης 
φύσεως φόροι (φόρος εισοδήµατος , άρθρο 64 Ν.4172/2013), κρατήσεις υπέρ τρίτων (κράτηση 0,06% 

υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας 
άρθρο 3, Ν.3580/2007), καθώς και οι νόµιµες εισφορές προς τρίτους όπως αυτές προκύπτουν από την 
ισχύουσα νοµοθεσία, έξοδα Αναδόχου και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν πραγµατοποιήσει ο Ανάδο-
χος για την προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών που αναλαµβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στην Τεχνική περιγραφή και στους παρόντες όρους συµµετοχής 

5. Εάν στον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, η Επιτροπή έχει το δικαί-
ωµα να εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού. 
Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις 
αναγκαίες διευκρινήσεις. 

 

Άρθρο 12 : Αξιολόγηση Οικονοµικών Προσφορών  

Μειοδότης µπορεί να ανακηρυχθεί µόνο ένας, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο της υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά τους είναι σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των 

οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές (ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια α-
κριβώς τιµή). Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικο-
νοµικών φορέων. 

 

Άρθρο 13 : ∆ιαδικασία παραλαβής - Αποσφράγισης – Αξιολόγησης προσφορών 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συµµετοχής. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων, καθώς και 
των κατατιθέµενων από αυτούς στοιχείων-δικαιολογητικών σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4412/2016. 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση του κυρίως φακέλου της προσφοράς, του 
φακέλου των δικαιολογητικών, καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, 
προκειµένου να αποσφραγιστούν σε ηµέρα και ώρα που θα οριστεί µε ειδική πρόσκληση. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή, ακόµη κι αν η ίδια είναι αρµόδια για την αξιολόγησή 
τους, δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων προς τους όρους της παρού-
σας αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συµµε-
τοχής που έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να διαπι-
στώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συµµετοχής και καταγράφει  τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε σχετικό 
Πρακτικό καθώς και  την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισµού 
τους. 

Οι φάκελοι οικονοµικής προσφοράς των συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα 
αποσφραγιστούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των φακέλων δικαιολογητικών και των τεχνικών 
προσφορών, σε ηµέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή στην ειδική πρόσκληση η οποία θα τους γνωστο-
ποιηθεί. Για όσες προσφορές  δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της 
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται µετά την οριστική επίλυση τυχόν διαφο-
ρών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία. 

Η αξιολόγηση των προσφορών δύναται να πραγµατοποιείται σε µία φάση, η οποία περιλαµβάνει όλα τα πα-
ρακάτω επιµέρους στάδια: Παραλαβή φακέλων, αποσφράγιση προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών, άνοιγ-
µα και έλεγχος τεχνικής προσφοράς, άνοιγµα και αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς, επιλογή υποψήφιου 
Αναδόχου, κατά την κρίση της επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Στη συνέχεια, 
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εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή µία απόφαση µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των 
ανωτέρω σταδίων (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης, Τεχνική Προσφορά και Οικονοµική προσφορά), η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες-συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέρο-
ντες σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή/και 
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν 
υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση 
που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ, δεν λαµβάνε-
ται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή/και συµπλήρωση αφορά µόνον τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα 
συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, ή αιτήσεων συµµετοχής, λε-
κτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της προκήρυξης ή/και των 
εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφορο-
ποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται 
µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή την προκήρυξη ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή/και διευκρίνι-
ση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή/και υποβολή εγ-
γράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνον τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη 
και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η διευκρίνιση ή/και συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση συγκεκριµένου οικονο-
µικού φορέα ή/και να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
του παρόντος διαγωνισµού. 

Το ΚΕΘΕΑ µπορεί επίσης να καλεί εγγράφως τους συµµετέχοντες να διευκρινίσουν µέσα σε εύλογη προθε-
σµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχε-
τικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει 
ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµα-
τα που το ΚΕΘΕΑ κρίνει ότι µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα 
την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 

 

Άρθρο 14 : Απόρριψη προσφορών  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις ή/και δίνει 
γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκµηρίωση.  

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για µέρος µόνο της ζητούµενης ποσότητας, ή τρο-
ποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται 
µε αντιπροσφορά. 

3. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρού-
σας. 

4. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή ή/ και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της 
Τεχνικής Προσφοράς. 

5. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 150 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας διεξαγωγής του 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. 

6. Η προσφορά περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλή-

ρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.  

7.  Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή 
η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή. 

8. Η προσφορά υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες Προσφορές. 
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9. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

10. ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

11.  Είναι προσφορά υπό αίρεση. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν 

ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινί-
σεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή µπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολο-
γητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση 

αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση 
ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και 
σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστι-
κές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επι-
φέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 15 : ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύ-
ρωση, υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο (πρωτότυπη 

ή ευκρινές φωτοαντίγραφο).  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχο-
λούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατά-
σταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης ανα-

γκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για 

τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία 
να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια 
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι εί-

ναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το οποίο χρειά-
ζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδο-
νται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδε-
ται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 
του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση:  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα 
οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή 
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των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας 

του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρ-
κεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως 
και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό 

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. 

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών 
κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό.  

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής α-

σφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστο-
ποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώπους του. 

∆ιευκρινίσεις 

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 ο-

ποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη 
αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

7. Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροπο-
ποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

ii.Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

iii.Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο αντί-
γραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κα-

τάσταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστα-
τικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Τα φυσικά πρό-
σωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και 

τις µεταβολές του. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί 
µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγω-
νισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση 
ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νοµιµοποιητικά έγγραφα 

εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύ-
θυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

 

Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παρα-

πάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περι-
βληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που της ανα-
τεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα δικαιολογη-
τικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. Με την υποβολή της 
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προσφοράς κάθε µέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση κατακύρωσης της 

σύµβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, µέλος της Ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από 
τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έν-
νοµα αποτελέσµατά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξε-

τάζεται από το ΚΕΘΕΑ, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το ΚΕΘΕΑ αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα 
µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστά-
τη, µε προσόντα αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστά-
της πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ΚΕΘΕΑ 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επιτρο-

πή διαγωνισµού. 

 Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή 
ανακριβή ή προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων απο-
κλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προ-

σωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την α-
µέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υ-
πόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επι-

τροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύµβα-
σης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύ-
ρωσης. 

  

Άρθρο 16 : Κατακύρωση αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού - Υπογραφή Σύµβασης.  

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής . 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών, τα οποία µονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρακτικά 
και όλα τα στοιχεία του φακέλου του ∆ιαγωνισµού, στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, η οποία τα δια-
βιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειµένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση κατακύ-
ρωσης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού και επιλογής του Αναδόχου. 

Στον υποψήφιο Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης εγγράφως, σύµφωνα µε το 
άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη σύµβαση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’) τα στοιχεία της Προσφοράς 

του Αναδόχου µε τα οποία συµµετείχε αυτός στον ∆ιαγωνισµό και η οποία Προσφορά έγινε αποδεκτή µε την 

κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού σε αυτόν. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους αναδό-
χους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.  

Μέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης προσκοµίζοντας εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συµβατικής αξίας της υπη-

ρεσίας χωρίς Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 72 του Ν.4412/2016.Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος 

δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόµενο διάστηµα για την υπογραφή της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος 
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 παρ.5 του Ν.4412/2016 
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Σε αυτήν την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον επόµενο κατά 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε 
µέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 17: Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης θα ανέρχεται στο 5% της συµβατικής αξίας της σύµβασης χωρίς 

Φ.Π.Α και έχει αόριστο χρόνο ισχύος Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης αφορά στην εκπλήρωση 
όλων των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση και θα εκδοθεί επ’ ο-
νόµατι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέ-
τουσα Αρχή µε την υπογραφή της Σύµβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης, επιστρέφεται µετά 
την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της Προµήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής ΚΕΘΕΑ η 

οποία θα πραγµατοποιηθεί έως και δύο (2) µήνες από τη λήξη της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των 
κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα, ή επίσης από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση Καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ε’. 

 

Άρθρο 18 : Υποχρεώσεις – Ευθύνες Αναδόχου  

1. Ο ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δηµόσιο και λοιπούς φορείς ή/και αρχές.  

2.  Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη συναί-
νεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωµα να αρνηθεί την 

πληρωµή σε κάθε τρίτον. 

 

Άρθρο 19 : ∆ιάρκεια της Σύµβασης  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

 

Άρθρο 20 : Τρόπος πληρωµής  

1. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα Τιµολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών, που θα αφορά στις παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του µήνα. 

2. Θα καταθέτει αποδεικτικό φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α ι  α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  ενηµερότητας για την εξόφληση 
(ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωµής καθώς και ο-

ποιοδήποτε άλλο έγγραφο του ζητηθεί. 

3. Τα τιµολόγια θα εξοφλούνται µε κατάθεση σε λογαριασµό τραπέζης του δικαιούχου, εντός τριάντα 
(30) ηµερών από την έκδοσή τους.  

 

Άρθρο 21 : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής πηγάζουσες 
υποχρεώσεις του χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 
να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού 
τιµήµατος µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελ-
λάδα.  
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Άρθρο 22 : Ματαίωση ∆ιαγωνισµού 

Το ΚΕΘΕΑ µετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το 
δικαίωµα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης µε τροποποίηση ή µη των όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών ή/και µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, χωρίς οι συµµετέχοντες να έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 23 : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 

Ο Ανάδοχος και το ΚΕΘΕΑ θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις 
µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Αθη-
νών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συµµετοχής, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆η-
µοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Ο ∆ιευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

∆ρ. Βασίλειος Γκιτάκος  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

 

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

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

 
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονοµασία: ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ: 50001 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΙΝ∆ΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Τ.Κ. 574 00 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: κος Κουλούρης Ιωάννης 

- Τηλέφωνο: 2310-797476 

- Ηλ. ταχυδροµείο: info@kethea-print.gr 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kethea.gr 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης Σύµβασης 

Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Παραγωγικής 
Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος 

CPV:  71323000-8 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών µελετών για βιοµηχανικές  
     διαδικασίες και βιοµηχανική παραγωγή),  
71731000-1 (Υπηρεσίες βιοµηχανικού ελέγχου ποιότητας),  
72253200-5 (Υπηρεσίες υποστήριξης συστηµάτων πληροφορικής). 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: 19REQ004711920 

- Η Σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες: [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων: […] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): […] 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ’ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:  
ο οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 
προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο 
πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενης 
απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζοµένων µε αναπηρία ή 
µειονεκτούντων εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζοµένων µε 
αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων 
ανήκουν οι απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

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

 

[…...............] 

[….] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος µέρους, συµπληρώστε το µέρος V 
κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI. 
  

 

 
 
 
 
 
α) [……] 
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α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσηµο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική ∆ιακήρυξη ή στα έγγραφα της 
Σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 
τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 

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

 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 

 

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

[……] [……] [……] [……] 

Τρόπος συµµετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας Σύµβασης 
από κοινού µε άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα 
καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας Σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

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

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

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

[……] 

 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της Σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  

[…] 
  

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

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
viii

 

2. ∆ωροδοκία
ix,x

 

3. Απάτη
xi
 

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
xii

 

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας
xiii

 

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων
xiv

 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

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

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία: [   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι): [   ] 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

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

[……] [……] [……] [……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ) Πώς διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

 

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίουxxiv; 

Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη Σύµβαση, λαµβανόµενης 
υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής 
νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 
συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi  

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

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

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς 
µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii, 
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της Σύµβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν 
συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο 
αναµειχθεί στην προετοιµασία της 
διαδικασίας σύναψης της Σύµβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη 
πληµµέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας Σύµβασης, 
προηγούµενης Σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης Σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
Σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε 
αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005; 

[] Ναι [] Όχι  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας 
µέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα 
που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασήςxxxii; του: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

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

[……] [……] [……] 

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονοµικός φορέας µέλος 
συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη 
δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός 
φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……] [……] [……] 
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

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

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα για τον 
αριθµό οικονοµικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική ∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της Σύµβασης : 

και/ή, 

1β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα για τον αριθµό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική 
∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της Σύµβασης είναι ο εξής xxxiii: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……], [……] […]νόµισµα 

 

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

[……] [……] [……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος 
εργασιών του οικονοµικού φορέα στον 
επιχειρηµατικό τοµέα που καλύπτεται 
από τη Σύµβαση και προσδιορίζεται στη 
σχετική ∆ιακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της Σύµβασης για τον αριθµό 
οικονοµικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 

και/ή, 

2β) Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονοµικού φορέα στον τοµέα και 
για τον αριθµό ετών που απαιτούνται 
στη σχετική ∆ιακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
Σύµβασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

(αριθµός ετών, µέσος κύκλος εργασιών):  

[……], [……] […] νόµισµα 

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

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

[…................................…] 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

4)Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική 
∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της Σύµβασης, ο οικονοµικός 
φορέας δηλώνει ότι οι πραγµατικές τιµές 
των απαιτούµενων αναλογιών έχουν ως 
εξής: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

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

[……] [……] [……] 

5) Το ασφαλισµένο ποσό στην 
ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικών 
κινδύνων του οικονοµικού φορέα είναι το 
εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……] […]νόµισµα 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

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

[……] [……] [……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές ή 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί 
στη σχετική ∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της Σύµβασης, ο 
οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της Σύµβασης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

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

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 
∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύµβασης που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxvii, ο οικονοµικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

 

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

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική ∆ιακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
Σύµβασης που αναφέρονται στην 
∆ιακήρυξη): 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Έργα: [……] 

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

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxviii, ο οικονοµικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ηµεροµηνίες και 
τους παραλήπτες δηµόσιους ή 
ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική ∆ιακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
Σύµβασης που αναφέρονται στην 
∆ιακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή Ποσά Ηµεροµηνίες Παραλήπτες 

    

 

 

 

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

Στην περίπτωση δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

[……] 

3) Ο οικονοµικός φορέας χρησιµοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισµό και 
λαµβάνει τα ακόλουθα µέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα µέσα 
µελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 
ακόλουθα:  

[……] 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
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4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού 
και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
Σύµβασης: 

[....……] 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, 
για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει 
να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνxli όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
µέσα µελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει 
για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατίθενται 
από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
∆ιακήρυξη ή στα έγγραφα της Σύµβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

β) [……] 

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

[……] 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

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

Έτος, µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

[........], [.........]  

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 [........], [.........]  

Έτος, αριθµός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

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

[……] 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
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10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίαςxlii το ακόλουθο τµήµα (δηλ. 
ποσοστό) της Σύµβασης: 

[....……] 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

11) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 

Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

12) Για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών: 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόµενη µε 
παραποµπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 
σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 
σχετική ∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της Σύµβασης που 
αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική ∆ιακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της Σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
προσβασιµότητας για άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά µέσα 
µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά 
τα συστήµατα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειµενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρµοστούν για τον περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων που θα 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συµµετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες µπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 
το είδος τους) ή τις µορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 
πρέπει να προσκοµιστούν, ορίζονται στη σχετική ∆ιακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της Σύµβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συµπράξεις καινοτοµίας µόνον: 

Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισµός του αριθµού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειµενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό του αριθµού των υποψηφίων 
µε τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισµένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονοµικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούµενα έγγραφα: 

Εάν ορισµένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές µορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliii, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xlv 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxlvi, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxlvii 

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

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……] 
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I. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

III. Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στα-

τιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετή-

σιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκα-

τομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

V. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ 

του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φο-

ρείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

VI. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

VII. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

IX. Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

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

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 

της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προ-

σθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

X. Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
 
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύ-

ρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

XI. Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την κα-

ταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επί-

σης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφα-

σης-πλαίσιο. 

XII. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομι-

μοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 
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XIII. Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 

XIV. Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προ-

σωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

XV. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

XVI. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

XVII. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

XVIII. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

XIX. Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολού-

θηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

XX. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

XXI. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμ-

βασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβο-

λής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή ό-

ταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υπο-

χρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον ο-

ποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ-

θρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμί-

ας υποβολής προσφοράς  

XXII. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

XXIII. Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

XXIV.  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

XXV. Άρθρο 73 παρ. 5. 

XXVI. Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

XXVII. Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

XXVIII. Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

XXIX. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή δι-

εύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ  

 

Α/Α 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟ - ΈΩΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) 
 ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(τηλέφωνο επικοινωνίας, 
ονοµατεπώνυµο υπευθύνου) 

1     

 

2 

 

 

 

 

   

 

3 

 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

 

   

5     

Τα στοιχεία που προσκοµίζω είναι αληθή. 
Ο συµµετέχων 

 
 
 

(πλήρη στοιχεία & υπογραφή εκπροσώπου) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ  

 

Α/Α 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟ - ΈΩΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) 
 ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(τηλέφωνο επικοινωνίας, 
ονοµατεπώνυµο υπευθύνου) 

1     

 

2 

 

 

 

 

   

 

3 

 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

 

   

5     

 
Τα στοιχεία που προσκοµίζω είναι αληθή. 

Ο συµµετέχων 
 
 
 

(πλήρη στοιχεία & υπογραφή εκπροσώπου) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(σχεδιασµός, υλοποίηση, συντήρηση) 

ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
(πχ ISO 9001, FSC CoC, κλπ) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΠΟ - ΈΩΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα) 
 ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

(τηλέφωνο επικοινωνίας, 
ονοµατεπώνυµο υπευθύνου) 

1     

 

2 

 

 

 

 

   

 

3 

 

 

 

 

   

 

4 

 

 

 

 

   

5     

 
Τα στοιχεία που προσκοµίζω είναι αληθή. 

Ο συμμετέχων 

 

 

(πλήρη στοιχεία & υπογραφή εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Συνοπτική Περιγραφή 

Η µονάδα γραφικών τεχνών Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ (στο εξής «Λιθογραφείο») δηµιουργήθηκε 
το 1991 και είναι η πρώτη ολοκληρωµένη παραγωγική µονάδα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατό-
µων. Οι βασικοί σκοποί της λειτουργίας της είναι η δηµιουργία εσόδων για την οικονοµική ενίσχυση των θε-

ραπευτικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ και η επαγγελµατική εκπαίδευση και εξειδίκευση των απεξαρτηµέ-
νων ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. 

Η µονάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της ελεύθερης αγοράς µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την παραγω-
γή (εκτύπωση-βιβλιοδεσία) εντύπων κάθε είδους, σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού, µε επαγγελµατικά 
κριτήρια και προδιαγραφές. Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 από 

τoν φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS και έχει ως πελάτες διαφηµιστικές εταιρίες, δηµιουργικά γραφεία, εκ-
δότες, οργανισµούς, εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρίες, κ.ά. 

Η µονάδα λειτουργεί µε δύο βάρδιες και απασχολεί 23 εργαζοµένους, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοι-
τοι θεραπευτικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ. Η παραγωγή απαρτίζεται από τα τµήµατα προεκτύπωσης 
(prepress), εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας. 

 

Πληροφοριακά Συστήµατα  

Το Λιθογραφείο υποστηρίζει βασικές λειτουργίες του σε διασυνδεδεµένες εφαρµογές λογισµικού (στο εξής 
«Πληροφοριακά Συστήµατα») που αναπτύχθηκαν σταδιακά από το 1999 έως σήµερα ειδικά για τις ανάγκες 
του. 

Μερικές από τις λειτουργίες που υποστηρίζονται από τα Πληροφοριακά Συστήµατα είναι η παρακολούθηση 
εξέλιξης των παραγγελιών από τη λήψη έως την τιµολόγησή τους, η παρακολούθηση της ροής παραγωγής 
προϊόντων, η συλλογή και επεξεργασία κοστολογικών δεδοµένων ανά παραγόµενο προϊόν, η εξαγωγή διά-
φορων συγκεντρωτικών αναφορών και εκτυπώσεων ανάλογα µε τις ανάγκες της διοίκησης, κ.ά.  

Επίσης, στα Πληροφοριακά Συστήµατα περιλαµβάνονται εφαρµογές λογισµικού και έγγραφα τεκµηρίωσης 

(έντυπα και ηλεκτρονικά) για την υποστήριξη του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (πιστοποιηµένου κατά 
ISO 9001 από το 1999) καθώς και του Συστήµατος Αλυσίδας Επιτήρησης FSC (Forest Stewardship Council) 
που πιστοποιήθηκε το 2014. 

Επιπρόσθετα, τα υφιστάµενα Πληροφοριακά Συστήµατα διαθέτουν λειτουργίες διασύνδεσης µε το Ολοκλη-
ρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΚΕΘΕΑ που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη και παρο-

χή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσµού». 

 

Τοπικό ∆ίκτυο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Ο µηχανογραφικός εξοπλισµός του Λιθογραφείου περιλαµβάνει δίκτυο H/Y µε δοµηµένη καλωδίωση UTP 
που περιλαµβάνει 3 εξυπηρέτες αρχείων (fileservers), 17 σταθµούς εργασίας (15 PC, 2 Mac) και 4 διασυνδε-

δεµένες µηχανές παραγωγής (Heidelberg Primesetter 74, Heidelberg XL105, Heidelberg SM74 και Xerox 
DocuColor 252).  

Οι 3 servers αρχείων εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Ο server παραγωγής φιλοξενεί τα αρχεία και τις 
εφαρµογές που αφορούν την παραγωγική διαδικασία (CTP, εκτύπωση), ο server προεκτύπωσης τα αρχεία 
γραφιστικού σχεδιασµού προϊόντων ενώ στον 3ο server βρίσκονται τα αρχεία: 

• της ∆ιοικητικής λειτουργίας (αλληλογραφία, τεκµηρίωση, διοικητικά έγγραφα, κλπ)  

• και Οικονοµικής λειτουργίας (εµπορικό, λογιστική, µισθοδοσία, κοστολόγηση, κλπ) και  

• των Πωλήσεων (προσφορές σε πελάτες, ). 

 

Συλλογή και Επεξεργασία Πληροφοριών Κόστους Παραγωγής 

Το Λιθογραφείο πραγµατοποιεί ετήσια απολογιστική κοστολόγηση όλων των προϊόντων του χρησιµοποιώ-

ντας ένα σύστηµα Συλλογής και Επεξεργασίας δεδοµένων που δηµιουργήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό. 
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Σε όλες τις θέσεις παραγωγής συµπληρώνονται από το προσωπικό έντυπες φόρµες µε πληροφορίες παρα-

γόµενων ποσοτήτων, ποσοτήτων αναλώσεων και χρόνων παραγωγής ανά προϊόν. Τα δεδοµένα αυτά κατα-
χωρούνται καθηµερινά σε βάση δεδοµένων Κοστολόγησης. Ένα µέρος των πληροφοριών ενηµερώνεται αυ-
τόµατα από DBMS ενσωµατωµένο στον υποστηρικτικό εξοπλισµό παραγωγικών (εκτυπωτικών) µηχανών. 
Επίσης, η βάση δεδοµένων ενηµερώνεται και από το χρησιµοποιούµενο λογισµικό Εµπορικής ∆ιαχείρισης 
(Unisoft ΚΕΦΑΛΑΙΟ). Οι βάσεις δεδοµένων είναι διαφορετικών αρχιτεκτονικών (Oracle, MS SQL Server, 

EDB, Ms Access) και επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω ODBC. 

Κατά την ετήσια σύνταξη της έκθεσης απολογιστικής κοστολόγησης, γίνεται κατάλληλη επεξεργασία όλων 
των κοστολογικών δεδοµένων και προσδιορίζεται το κόστος παραγωγής κάθε προϊόντος σύµφωνα µε υπό-
δειγµα βιοµηχανικής κοστολόγησης µε 16 κέντρα κόστους, προσαρµοσµένο στις ανάγκες του Λιθογραφείου. 
Η ετήσια έκθεση ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές. 

 

Καταγραφή και Επεξεργασία Πληροφοριών Πωλήσεων 

Κάθε παραγγελία αποκτά µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό και παρακολουθείται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής 
της έως την τιµολόγηση. Με τη βοήθεια αναφορών η ∆ιοίκηση έχει συνεχή εικόνα για την κατάσταση των εκ-
κρεµών παραγγελιών και την αξία πώλησής τους. 

Η εφαρµογή στηρίζεται στη βάση δεδοµένων Πωλήσεων (εφαρµογή MsAccess) όπου καταχωρούνται τα 
στοιχεία των παραγγελιών µαζί µε βοηθητικές πληροφορίες. Η βάση δεδοµένων επικοινωνεί και ενηµερώνε-
ται µε την εκτέλεση SQL scripts (µέσω ODBC) από το λογισµικό Εµπορικής ∆ιαχείρισης. 

 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

Το Λιθογραφείο εφαρµόζει από το 1999 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) πιστοποιηµένο κατά το πρό-
τυπο ISO 9001 στην τρέχουσα έκδοσή του (ISO 9001:2015) 

Το σύστηµα περιλαµβάνει ένα σύνολο εγγράφων (∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Οδηγιών Εργασίας, 
Εντύπων) σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (OpenDocument text και spreadsheet). Υποστηρίζεται επίσης 
από SQL queries και reports που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στις προαναφερθείσες βάσεις δεδο-

µένων Κοστολόγησης και Πωλήσεων.  

 

Σύστηµα Αλυσίδας Επιτήρησης FSC 

Το Λιθογραφείο εφαρµόζει τα πρότυπα, οδηγίες και πολιτικές του οργανισµού FSC (Forest Stewardship 
Council) µε στόχο την πιστοποιηµένη συµµετοχή του στην Αλυσίδα Επιτήρησης FSC (πρότυπο FSC-STD-

40-004-V3-0).  

Η εφαρµογή του συστήµατος στηρίζεται σε ένα σύνολο εγγράφων (∆ιαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας, Εντύ-
πων) και στη συντήρηση βάσης δεδοµένων (εφαρµογής Ms Access) µε τις πιστοποιηµένες πρώτες ύλες και 
τα πιστοποιηµένα προϊόντα, από την οποία λαµβάνονται και οι απαιτούµενες περιοδικές αναφορές. Η βάση 
δεδοµένων επικοινωνεί και ενηµερώνεται µέσω ODBC από το λογισµικό Εµπορικής ∆ιαχείρισης. 

  

Περιγραφή ζητούµενων υπηρεσιών 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την επίβλεψη και υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστηµάτων που χρησιµοποιεί 
η Παραγωγική Μονάδα του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ «Σχήµα & Χρώµα» για τις λειτουργίες των Τοµέων (∆ιοικη-
τικού Οικονοµικού, Πωλήσεων, Παραγωγής), και τα οποία είναι: 

1. Ηλεκτρονικά Αρχεία υποστήριξης ∆ιοικητικής και Οικονοµικής λειτουργίας 

2. Σύστηµα Καταγραφής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Πωλήσεων 

3. Σύστηµα Συλλογής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Κόστους Παραγωγής 

4. Ηλεκτρονικά και έντυπα αρχεία Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π) 

Ο ανάδοχος θα συµβουλεύει τον ∆ιευθυντή της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου µε προτάσεις για 

µετατροπές ή αναβαθµίσεις που θεωρεί σκόπιµες για την βελτίωση και ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων. Οι προτάσεις θα αφορούν τις ακολουθούµενες διαδικασίες λειτουργίας, το εύρος και τον χαρακτή-
ρα των συλλεγόµενων πληροφοριών, τις συγκεντρωτικές αναφορές από την επεξεργασία των στοιχείων και 
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το χρησιµοποιούµενο υλικό (hardware) και λογισµικό (software). Ιδιαίτερες υποχρεώσεις για τα επιµέρους 

Πληροφοριακά Συστήµατα αναφέρονται στα επόµενα εδάφια. 

Όλα τα Πληροφοριακά Συστήµατα ανήκουν στο ΚΕΘΕΑ και αποτελούν πνευµατική του ιδιοκτησία. 

∆εν επιτρέπεται η µεταφορά ηλεκτρονικών ή έντυπων αρχείων ή αντιγράφων τους καθώς και µηχανογραφι-
κού εξοπλισµού εκτός των εγκαταστάσεων του Λιθογραφείου 

Η παροχή όλων των υπηρεσιών που περιγράφονται στη συνέχεια θα γίνεται και µε τη φυσική πα-

ρουσία του αναδόχου (ή προσωπικού του), ακόµη και καθηµερινά εάν απαιτείται για την επίτευξη του 

επιδιωκόµενου σκοπού, στις εγκαταστάσεις του Λιθογραφείου (Σίνδος Θεσσαλονίκης) κατά τις ώρες 

λειτουργίας του δηλ. από 08:00 έως 16:00.  

 

Ηλεκτρονικά Αρχεία υποστήριξης ∆ιοικητικής και Οικονοµικής λειτουργίας: Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη 

συνεχούς παρακολούθησης, ελέγχου και αναβάθµισης – επέκτασης του Μηχανογραφικού Συστήµατος (∆ι-
κτύου Η/Υ, Υλικού και Λογισµικού), µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του και την κατά το δυνατόν καλύτερη 
υποστήριξη των λειτουργιών της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου. Στην αναβάθµιση και επέκταση 
του υφιστάµενου Μηχανογραφικού Συστήµατος, εντάσσεται και η εκπόνηση νέων προσαρµοσµένων µηχανο-
γραφικών εφαρµογών οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες µε βάση τις ανάγκες της Παραγωγικής Μονάδας του 

Λιθογραφείου και για τη βελτίωση επιµέρους λειτουργιών που επιτελούνται σε αυτήν. 

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται µε το Τµήµα Μηχανογράφησης ΚΕΘΕΑ για την παραµετροποίηση και διασύν-
δεση των υφιστάµενων εφαρµογών λογισµικού µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΚΕΘΕΑ.  

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά µε όλα τα Τµήµατα της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου, ώστε 
να παρέχει κάθε δυνατή µηχανογραφική, και γενικότερα τεχνική, υποστήριξη, µε σκοπό την άρτια εκτέλεση 

των λειτουργιών τους. Όταν απαιτείται, θα εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση των Η/Υ γενικά και ειδικότερα 
στις εφαρµογές Λογισµικού που χρησιµοποιεί το Λιθογραφείο. 

Ο ανάδοχος θα αποτελεί τον Τεχνικό Σύµβουλο της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου σε όλες τις 
διαδικασίες προµήθειας µηχανογραφικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και σε όποιες άλλες διαδι-
κασίες ή ενέργειες θα επιθυµεί η Παραγωγική Μονάδα του Λιθογραφείου την εµπλοκή του. 

Εάν προκύψουν νέες ανάγκες από την ανάπτυξη της Παραγωγικής Μονάδας του Λιθογραφείου στο προανα-
φερόµενο ηλεκτρονικό περιβάλλον, τότε, κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών και µε διάθεση καλής πίστης, θα 
ανατεθούν στον ανάδοχο παρεµφερείς µελέτες και εφαρµογές που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν σήµε-
ρα , χωρίς να επηρεάζεται το οικονοµικό αντάλλαγµα. 

Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού: Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και 

επισκευής του µηχανογραφικού εξοπλισµού οι οποίες ενδεικτικά περιλαµβάνουν: 

• Επικαιροποίηση της καταγραφής του µηχανογραφικού εξοπλισµού χρησιµοποιώντας το ηλεκτρονικό αρ-

χείο που διαθέτει το ΚΕΘΕΑ.  

• Έλεγχος διαθέσιµου χώρου δίσκου και καθαρισµός από προσωρινά αρχεία.  

• Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των φυσικών συνδέσεων (οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτής, δίκτυο). 

• Έλεγχος του event Viewer για critical events.  

• Έλεγχος των log files για ιούς-spyware 

• Έλεγχος για ενηµερώσεις λειτουργικού συστήµατος, εφαρµογών antivirus, κλπ 

• Έλεγχος εγκατάστασης µη επιτρεπτών προγραµµάτων 

• Καθηµερινή και εβδοµαδιαία λήψη αντιγράφων ασφαλείας των εφαρµογών λογισµικού και των ηλεκτρονι-
κών αρχείων 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε υπηρεσίες µηχανογραφικής υποστήριξης 

(hardware και software). Eιδικότερα στην δηµιουργία εφαρµογών βάσεων δεδοµένων (Oracle, MS 

SQL Server, EDB, Ms Access) µε ικανότητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων µε λογισµικά 

Λογιστηρίου. 

Η απαιτούµενη εµπειρία θα καταγράφεται στον πίνακα Α1 του Παραρτήµατος Α. 
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Σύστηµα Συλλογής και Επεξεργασίας Πληροφοριών Κόστους Παραγωγής: Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη 

για την άρτια λειτουργία του Συστήµατος και τη συνεχή βελτίωσή του. Για το σκοπό αυτό: 

• Θα έχει την ευθύνη για την καθηµερινή συλλογή των κοστολογικών δεδοµένων από το προσωπικό της 

Παραγωγής και την ορθή καταχώρησή τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων. 

• Θα ανασχεδιάζει τα χρησιµοποιούµενα φύλλα συλλογής κοστολογικών δεδοµένων, εφόσον απαιτείται, 

ώστε να συλλέγονται όλες οι πληροφορίες για την απολογιστική κοστολόγηση παραγωγής. 

• Θα αναβαθµίζει το υπάρχον λογισµικό (ηλεκτρονική Βάση ∆εδοµένων) µε την προσθήκη σε αυτό πρό-

σθετων λειτουργιών σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Λιθογραφείου.  

• Θα αναπτύσσει λογισµικό διασύνδεσης µε τις παραγωγικές µηχανές όποτε απαιτείται (πχ µετά από ανα-

βάθµιση του λογισµικού των παραγωγικών µηχανών).  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την επεξεργασία των καταχωρηµένων στοιχείων του έτους 2018, µε σκοπό την 
απολογιστική κοστολόγηση κατά προϊόν, όλων των ειδών που παρήγαγε η Παραγωγική Μονάδα του Λιθο-
γραφείου κατά το έτος 2018 (περίπου 1.380 είδη). 

Ο ανάδοχος θα συντάξει αναλυτική έκθεση κοστολόγησης προϊόντων που θα περιλαµβάνει παρουσίαση της 

µεθόδου απολογιστικής κοστολόγησης και πίνακες µε το κόστος παραγωγής όλων των προϊόντων του 2018, 
σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των προηγουµένων ετών. 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία, αποδεικνυόµενη από τη συµµετοχή του 

στην εκπόνηση ανάλογων µελετών βιοµηχανικής κοστολόγησης. 

 

Η απαιτούµενη εµπειρία θα καταγράφεται στον πίνακα Α2 του Παραρτήµατος Α. 

 

Υποστήριξη Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ∆Π): Ο ανάδοχος θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες που προ-
βλέπονται ως καθήκοντα του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Υ∆Π), όπως αυτά απορρέουν από την Πε-

ριγραφή Θέσης Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας, το Εγχειρίδιο ∆ιαδικασιών Ποιότητας και τα άλλα έγγραφα 
του Σ∆Π που εφαρµόζει η Παραγωγική Μονάδα του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ. Ενδεικτικά, µε 
βάση την περιγραφή καθηκόντων του Υ∆Π, ο ανάδοχος: 

• Επιβλέπει το Σ∆Π εντοπίζοντας µε τη µεγαλύτερη δυνατή ανάλυση τυχόν αδυναµίες κατά την λειτουργία 

του. 

• Έχει την ευθύνη για την βελτίωση του Εγχειριδίου Ποιότητας και των ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

του Σ∆Π 

• Συντάσσει την Έκθεση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Σ∆Π 

• Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους Υπευθύνους Τοµέων και Τµηµάτων σχετικά µε την σύνταξη Οδηγιών 

Εργασίας και ∆ιαδικασιών του Σ∆Π 

• Έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση, διανοµή και απόσυρση όλων των ελεγχόµενων και µη ε-

λεγχόµενων εγγράφων του Σ∆Π 

• ∆ηµιουργεί και φυλάσσει στο Αρχείο όλα τα έγγραφα του Σ∆Π για τα οποία προβλέπεται αρχειοθέτηση 

από τον Υ∆Π  

• Προγραµµατίζει τις ετήσιες επιθεωρήσεις του Σ∆Π και συµµετέχει στις οµάδες επιθεωρητών 

• Συµπληρώνει, υπογράφει και αρχειοθετεί τις “Αναφορές µη Συµµόρφωσης και ∆ιορθωτικές Ενέργειες” 

• Συµµετέχει στην επιτροπή διαχείρισης παραπόνων πελατών και αρχειοθετεί τα ∆ελτία Παραπόνων Πελα-

τών. 

• Επεξεργάζεται στατιστικά τα στοιχεία που καθορίζουν τους δείκτες βελτίωσης του Σ∆Π και τα παρουσιά-

ζει κατά την Ετήσια Ανασκόπηση του Σ∆Π, για την αξιολόγηση του Συστήµατος και τη λήψη αποφάσεων.
  

Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες στο Σ∆Π ώστε αυτό να επιθεωρηθεί επιτυ-
χώς κατά την προγραµµατισµένη επιθεώρηση επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης σύµφωνα µε την 
τελευταία έκδοση του προτύπου ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2015). 
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Υποστήριξη Συστήµατος Αλυσίδας Επιτήρησης FSC: Στο Σ∆Π του Λιθογραφείου εντάσσεται και η τήρηση 

του προτύπου Αλυσίδας Επιτήρησης FSC. Ο ανάδοχος θα επιβλέπει την ορθή εφαρµογή της, σύµφωνα µε 
τη ∆ιαδικασία ∆4-50 “Εφαρµογή Προτύπων Αλυσίδας Επιτήρησης FSC” µε σκοπό την επιτυχή επιθεώρησή 
επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης. Ενδεικτικά, ο ανάδοχος: 

• ∆ιατηρεί και ενηµερώνει το Αρχείο Προµηθευτών πιστοποιηµένων κατά FSC 

• Επιβλέπει τη χρήση λογοτύπων και σηµάνσεων FSC στα παραγόµενα προϊόντα 

• Συντάσσει τα ετήσια ισοζύγια πρώτων υλών και προϊόντων ανά κατηγορία πιστοποίησης FSC και τις άλ-

λες περιοδικές αναφορές που απαιτούνται για την εφαρµογή του συστήµατος. 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία στην υλοποίηση και συντήρηση Συστηµά-

των ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

Η απαιτούµενη εµπειρία θα καταγράφεται στον πίνακα Α3 του Παραρτήµατος Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

 

Για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

  

Τιµή (Καθαρή αξία): ευρώ 

  

Φ.Π.Α.: ευρώ 

  

Συνολική αξία : ευρώ 

 

 

και ολογράφως……………………………………………………………………………… 

 

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόµενης τιµής του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 2% υπέρ 

των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/2007), κράτηση 0,06 % υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., κρά-

τηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και παρακράτηση φόρου εισοδήµατος Ν.4172/2013 άρθρο 64. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ηµεροµηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................…………………... 

Προς: ...................……………………………................ 

 

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

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …… Οδός .…. Αριθµός .…. Τ.Κ. ……}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

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

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

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ο-

λόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που 

αφορά την προµήθεια µε τίτλο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας κα-

ταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνη-

θεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………….  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

 

Στ____ ___________ σήµερα την ____________ ηµέρα _____________ µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

 

1. Αφενός του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕ-

ΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του υπηρεσίες στην 
Αθήνα (οδός Σορβόλου αριθ. 24, Μετς), µε ΑΦΜ: 090047671 (∆ΟΥ Ιωνίας Θεσ/νίκης), όπως εκπροσωπείται 
νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιευθυντή του κ. Γκιτάκο Βασίλειο, το οποίο θα αποκαλεί-
ται στο εξής χάριν συντοµίας «ΚΕΘΕΑ» (NUTS: EL 303) και 

 

2. Αφετέρου της …………….εταιρείας / η κοινοπραξίας / η ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία 
……………………………………………………………………………… που εδρεύει στην ……………, 
Τ.Κ:……… εκπροσωπείται νόµιµα από τον ………………… και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµ-
βαση ως «ο Ανάδοχος»,  

 

συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα : 

Σε συνέχεια του µε Α.Π : …………………Συνοπτικού του ∆ιαγωνισµού, προϋπολογισµού 34.720,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου, CPV 
:………..     και Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α.∆.Α: …………………….., που προκηρύχθηκε από το 
ΚΕΘΕΑ το αποτέλεσµα του οποίου  κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την  από ……………… απόφαση 
κατακύρωσης της  …….. Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕΘΕΑ , ο Ανάδοχος αναλαµβάνει 
την υλοποίηση της «Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Παραγωγικής 
Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ των όρων συµµετοχής σύµφωνα µε τους κατωτέρω όρους και 
συµφωνίες: 
 

 

Άρθρο 1 : Γενικοί Όροι 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα προσοχή 
και επιµέλεια και σύµφωνα µε το νόµο, τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 

Άρθρο 2 : Αντικείµενο της προµήθειας 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους όρους της διακήρυξης, αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης των πληροφοριακών συστηµάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗ-
ΜΑ+ΧΡΩΜΑ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος (NUTS : EL522), σύµφωνα µε τα αναλυτικώς οριζόµε-
να στην υπ’αριθµ……………… ∆ιακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, µε τα συνηµµένα σ ’αυτήν Παραρτήµατα που ως ε-
νιαίο σύνολο επισυνάπτονται στην παρούσα σύµβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτελούν αναπόσπαστο µέ-
ρος αυτής. 

 

 

Άρθρο 3 : ∆ιάρκεια – Ισχύς Σύµβασης 

3.1 Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, αρχίζει………………. και λήγει ………………. 

 
Άρθρο 4 : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
Για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συµφωνητικού, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΚΕΘΕΑ την υπ’ 
αριθµό: …………………………….. εγγυητική επιστολή της ………………………………………., ποσού 
………………………. ευρώ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των 
συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύµβαση. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
της Σύµβασης, επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλοµένους. 
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Άρθρο 5 : Τίµηµα  

5.1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ανέρχεται (σύµφωνα µε την οι-
κονοµική του προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) στο ποσό των ….………….€ πλέον ΦΠΑ (….………….€ συµπερι-
λαµβανοµένου του ΦΠΑ) συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως κρατήσεων, φόρων, δαπανών και εξό-
δων του αναδόχου, ήτοι κράτησης 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, παρακράτησης 

φόρου εισοδήµατος  Ν.4172/2013 άρθρο 64 κλπ., όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συµµετοχής του 
σχετικού διαγωνισµού και της παρούσας σύµβασης.  

5.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ανωτέρω τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία 
ούτε και µε την επίκληση της απρόοπτης µεταβολής συνθηκών (άρθρο 388 Α.K).  

 

Άρθρο 6 : Τρόπος Πληρωµής  

6.1 Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα Τιµολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών, που θα αφορά στις παρασχεθείσες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του µήνα. 

6.2 Θα καταθέτει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για την εξόφληση (ευκρινές φωτο-

αντίγραφο ή πρωτότυπο), που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωµής. 

6.3 Τα τιµολόγια θα εξοφλούνται µε κατάθεση σε λογαριασµό τραπέζης του δικαιούχου εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την έκδοσή τους. 

 

Άρθρο 7: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής πηγάζουσες 
υποχρεώσεις του χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται 

να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συµβατικού 
τιµήµατος µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελ-
λάδα.  

 

Άρθρο 8 : Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου  

8.1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον ανάδοχο, κηρύσσεται υ-
ποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν παρέ-
δωσε τον εξοπλισµό στο συµφωνηθέντα χρόνο ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται 
στους Όρους συµµετοχής του διαγωνισµού και την παρούσα σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υ-
πέρ του ΚΕΘΕΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ο ανάδοχος παρέδωσε στο ΚΕΘΕΑ κατά τα ορι-

ζόµενα στο άρθρο 17 των όρων συµµετοχής. 

8.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται 
µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνι-
σµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν.  

8.3 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α) η σύµ-
βαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ΚΕΘΕΑ β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

8.4. Εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει σε 
βάρος του ΚΕΘΕΑ από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

 

Άρθρο 9 : Αποζηµίωση  

9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζηµίωσης για κάθε ζηµία της που ενδεχοµένως προκληθεί 
σε αυτήν σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης ή των Παραρτηµάτων της από πλευ-
ράς Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση της προµήθειας.  

9.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνοντας 

το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του αδυναµία ή 
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πληµµελή εκπλήρωση των Συµβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώ-

δικης διαφοράς της µε τρίτο σε σχέση µε την εκτέλεση της Σύµβασης και την ολοκλήρωση της προµήθειας, 
υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενηµέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της δια-
φοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά αφορά την εκτέλεση της Προµήθειας που ανέλαβε ο Ανάδοχος.  

 

Άρθρο 10 : Καταγγελία εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής  

10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περι-
πτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί προσηκόντως ή/και εµπροθέσµως τις υποχρεώσεις του όπως αυτές απορρέ-
ουν από την Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις του ΚΕΘΕΑ..  

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λει-
τουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος 
των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός 

του. 

10.2. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της 
ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθε-
σµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την πά-

ροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο 
ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

10.3. Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 
ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση για το µη εκτελεσθέν τµήµα της υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο 
µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το συγκεκριµένο τµήµα. Η καταγγελία επιφέρει 

και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την επιβολή των προβλεποµένων στο νόµο 
κυρώσεων. 

10.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει µε χρέωση του Αναδόχου το τµήµα της 
προµήθειας που θα παραµένει ανεκτέλεστο µετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο µε όρους αντίστοι-
χους αυτών της Σύµβασης ή έστω µε όρους ανάλογους των προσφεροµένων για ίδια ή παρόµοια έργα κατά 

το χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της συνολικής αξίας της εκτέλεσης της προµήθειας, 
καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου Αναδόχου.  

10.5. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµί-
ωση για ζηµία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για ο-
ποιεσδήποτε ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύµβασης, σύµφωνα 

µε τα προαναφερόµενα. 

10.6. Η καταγγελία της Σύµβασης δεν επηρεάζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών, που προϋπήρχαν 
της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
Σύµβαση ή το νόµο σε σχέση µε συµβατικές εργασίες που έχουν εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, ούτε την 
Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τµήµατος των παρασχεθεισών υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 11 : Ανωτέρα βία  

11.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

11.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τότε 
που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
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απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο 

άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

Άρθρο 12 : Εµπιστευτικότητα 

12.1. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, µετά τη λήξη της ή µε άλλο τρόπο λύση αυτής- εµπιστευτικές πλη-

ροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της Σύµβασης, ούτε κοινοποιεί 
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε 
να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

12.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κα-

νένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

12.3. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαι-
ούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εµπι-
στευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, διατηρεί δε το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο. 

 

Άρθρο 13 : Τροποποίηση σύµβασης 

Η παρούσα Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εφόσον συµφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο συµβαλ-
λόµενα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 14 : Ιεράρχηση συµβατικών τευχών  

Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συµπληρωµατι-
κά ισχύουν τα προβλεπόµενα στους Όρους συµµετοχής του διαγωνισµού και στην Προσφορά του Αναδόχου 
µόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερµηνεία και την εφαρµογή της Σύµβασης. 

 

Άρθρο 15 : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 
σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους ή µεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ 
αφορµής της, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία ενός (1) µήνα το 
αργότερο από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα 
είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίτυπα, τα οποία, αφού 
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους. 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

 

Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 

Για τον Ανάδοχο: 

 

Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος / Θέση 

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

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 «Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες». 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως «διαφθορά». 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στον Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο Ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με τον Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

«Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων». 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 
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επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το Ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) «Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις». 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α) «Πρόληψη 

και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις». 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73). 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο). 

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’ 

εξακολούθηση, συστηματικά...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

Σύμβασης, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας Σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της Σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της Σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 Ν. 3863/2010. 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της Σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτό. 

xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που 

αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που 

αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

xxxv Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvi Π.χ. αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο 

και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xli Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της 

από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xlii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της Σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

ανωτέρω.  

xliii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 
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xliv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Πρβλ και άρθρο 1 Ν. 4250/2014 

xlvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 

 


