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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορια-

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

κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. Προϋπολο-

γισµός 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) συµπεριλαµβανοµέ-

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

 

 

 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Π/2020/263 

 Σίνδος Θεσσαλονίκης, 22/04/2020 

 

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: 

 

1. που αφορούν το ΚΕΘΕΑ, ήτοι: 
α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόµος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιηµένο ισχύει σήµερα, µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 
όγδοο  της ΠΝΠ της 30.9.2019 «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019),  η οποία κυρώθηκε 
µε το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 
β) της υπ΄ αριθµ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 Απόφασης του Υπουργού Υγείας «∆ιορισµός µε-
λών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 
913/ΥΟ∆∆/1-11-2019, όπως διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 936/ΥΟ∆∆/7.11.2019), καθώς και την από-
φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 7ης Νοεµβρίου 
2019 µε την οποία συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνδυασµό µε την απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεµβρίου 2019, 
και 
γ) του Π.∆. 148/2007. 

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

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 
 

3. του 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 “Πρό-
γραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
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4. του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προ-
σώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και 
λοιπές ρυθµίσεις», 

 
5. 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», 
 

6. του Ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 
 

7. του Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων ΣυµβάσεωνF», 
 

9. του Π.∆. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοι-
χεία», 

 
10. του Π.∆. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 

 
11. του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'/28-6-2014), όπως  ισχύει, 
 

12. του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµ-
βάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελλη-
νικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του Ν. 3614/2007 (Α' 
267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περί-
οδο 2007-2013», 

 

13. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

14. Την µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» των σε εκτέλεση των 
ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατά-
ξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 
15. την µε αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

 
16. την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συµπλήρωσης Τυποποι-

ηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.) του αρ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016», 
 
 

17. την Απόφαση της 13ης συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ της 12/03/2020 για την Προµήθεια υπη-
ρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ 
ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα έτος, προϋπολογισµού 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (34.720,00 € συµπεριλαµ-
βανοµένου ΦΠΑ) µε τη διαδικασία διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού,  

 
18. την Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης µε Α∆Α: ΩΡΨΖΟΡ9Υ-Ψ7Ψ, 

 

δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 
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Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Πα-
ραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος» µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµ-
φέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 28.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ, 34.720,00 µε ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες 
όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, ∆, E, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους και περιλαµ-
βάνουν τα κάτωθι: 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:   Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆:   Υπόδειγµα σύµβασης 

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

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2020 κατά το ποσό των 18.513,20 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και  για το έτος 2021 κατά το ποσό των 16.206,80€, συµπεριλαµβανο-
µένου του ΦΠΑ.  

 

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 
µέρος αυτών.  
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Άρθρο 1  |  ∆ηµοσιότητα 

Οι όροι συµµετοχής συντάχθηκαν σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και δηµοσιεύθηκαν στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ (https://www.kethea.gr), στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr) και το 
ΚΗΜ∆ΗΣ (https://promitheus.gov.gr). 

 

Άρθρο 2  |  Παραλαβή ∆ιακήρυξης & Αίτηση – Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ  στη Σίνδο Θεσσαλονίκης όσο 
διάστηµα διαρκεί το δικαίωµα υποβολής προσφορών και να παραλαµβάνει το πλήρες κείµενο των όρων 
συµµετοχής, 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 (https://www.kethea.gr) 
όπου είναι αναρτηµένοι οι όροι συµµετοχής. 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συµπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων (επω-
νυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρο-
νικά 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 συµπλη-
ρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. 

 

Άρθρο 3  |  Ηµεροµηνία – Τόπος ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Ο παρών ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 18/05/2020 ηµέρα ∆ευτέρα 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 «Επι-
τροπή 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 
διαδικασίας, 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 σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 

 

Άρθρο 4  |  Αντικείµενο – Περιγραφή Προµήθειας 

Αντικείµενο της παρούσης είναι η «Προµήθεια υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της 
Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα (1) έτος» σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική πε-
ριγραφή που βρίσκεται στο Παράρτηµα Α. 

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 Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ  στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, το αργότερο µέχρι τις 11.00 
π.µ. (ώρα λήξης) της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού, οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους 
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, παρουσία των συµµετεχόντων 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή 
του ∆ιαγωνισµού κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή 
των προσφορών µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, 
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. 
Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπής µε προειδοποίηση ολίγων 
λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 



 

 

Σελίδα | 5  

 

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας θα θεωρούνται µη κανονικές, δεν 
θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµα και αν συντρέχουν λόγοι ανω-
τέρας βίας για την καθυστέρηση. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

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 εκατόν πενήντα (150) 
ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας διεξαγωγής του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωµα να απευθύνει αίτηµα πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς προς τους 
συµµετέχοντες διαγωνιζόµενους, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τους παρόντες όρους. Οι συµ-
µετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Αν δεν απαντήσουν, θεω-
ρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση και δεν συµµετέχουν πλέον στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, 
εφαρµοζόµενου κατά τα λοιπά του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016. 

3. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, µετά την κατάθεσή 
της. Σε περίπτωση που αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, το ΚΕΘΕΑ δύναται µε 
απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για 
κατακύρωση. 

 

Άρθρο 7  |  Περιεχόµενο Προσφορών 

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, υπογράφονται από τον οικονοµικό φο-
ρέα, ή σε περίπτωση νοµικών προσώπων από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, σύµφωνα µε 
τους παρόντες όρους συµµετοχής και κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισµένου 

φακέλου, 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 αναγράφονται ευκρινώς:  

• Οι λέξεις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ή «ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα. 

• Ο πλήρης τίτλος του ∆ιαγωνισµού. 

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

• Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 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, προ-
σθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι κα-
θαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού πρέπει 
κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει αυτή. Η προσφορά απορ-
ρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

3. Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυ-
ξης και των λοιπών παραρτηµάτων του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως 
τις απαιτήσεις αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρ-
θρου 127 παρ.1 του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανω-
τέρω ένσταση, θεωρείται 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 ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη 
συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό. 

4. Προσφορές οι οποίες είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του παρόντος 
∆ιαγωνισµού ή/και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύµβασης, θεωρούνται µη κα-
νονικές και επίσης απορρίπτονται. ∆εν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι 
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

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

6. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δηµιουργεί κανένα δικαίωµα για τον προσφέρο-
ντα. 

 

Άρθρο 8  |  ∆ικαίωµα Συµµετοχής – Λόγοι Αποκλεισµού 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό έχουν οικονοµικοί φορείς, δηλαδή φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά που εξασκούν το ειδικό επάγγελµα 
και είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο και δεν συντρέχει σε βάρος τους 
λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και στο νόµο. 

2. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλλουν την προσφορά. Σε κάθε περίπτωση η ένωση/κοινοπραξία που τυχόν επιλεγεί, µπορεί να 
υποχρεωθεί να λάβει ορισµένη νοµική µορφή, εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον η λήψη 
ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί από το ΚΕΘΕΑ ότι είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης. 

3. Η ένωση/κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα 
τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους 
στην ένωση/κοινοπραξία. 

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι του 
ΚΕΘΕΑ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης η ευθύνη αυτή εξα-
κολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένω-
σης/κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. 

6. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικα-
ταστάτη, για τον οποίο απαιτείται να εκδοθεί εγκριτική απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ΚΕΘΕΑ. 

7. Αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό οι οικονοµικοί φορείς: 

• Οι οποίοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται ανωτέρω. 
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• Για τους οποίους συντρέχουν σε βάρος τους οι λόγοι αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Οι οποίοι αποκλείστηκαν, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, από διαγωνισµούς για 
προµήθειες του δηµοσίου µε αµετάκλητη απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφο-
ράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. Όσα νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντί-
στοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις. 

Αποκλείονται από τη συµµετοχή τους στον ∆ιαγωνισµό όσα νοµικά πρόσωπα: 

α) δεν είναι εγκατεστηµένα σε κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, ή 

β) δεν δικαιούται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων χωρών, στις οποίες 
είναι εγκατεστηµένα, που δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί δηµοσίων Συµβάσεων 
του ΠΟΕ, ή 

γ) είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (β) και δεν έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 9  |  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προ-
σκοµίσουν στον σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»: 

1. Tο συνηµµένο στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλω-
σης (ΤΕΥ∆), συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον συµµετέχοντα, όπου µεταξύ άλλων 
ζητούνται: 

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 οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργα-
σία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων). 

ΙΙΙ.Β. Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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.  Α. Κριτήρια επιλογής σχετικά µε την καταλληλόλητά του φορέα (π.χ. εγγραφή σε σχετικά επαγγελµατικά 
και εµπορικά µητρώα). Γ. 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 τον, κατά περίπτωση, νό-
µιµο εκπρόσωπό του ή αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου προς τούτο φυσικού προσώπου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει κάθε φορά. 
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Άρθρο 10  |  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνταχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Πα-
ράρτηµα Α’ «Τεχνική Περιγραφή / Προδιαγραφές» να είναι υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο 
και να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1. Aναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο ο προσφέρων θα παράσχει τις ζητούµενες υπηρεσίες,  

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 αποδέ-
κτες. 

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

Στην τεχνική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος µπορεί επιπλέον να καταθέσει και κάθε άλλο στοιχείο 
που κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να 
ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση της προµήθειας και θα συµβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρό-
τασής του για την επιτυχή διεκπεραίωσή της. 

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 
στοιχείων που θα υποβληθούν. Η προσκόµιση των παραπάνω εγγράφων θεωρείται ουσιώδης και απαρά-
βατος όρος και πρέπει απαραιτήτως να προσκοµισθούν µε την κατάθεση της προσφοράς αλλιώς η προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στις τεχνικές προσφορές δεν πρέπει να υπάρχει καµία απολύτως εµφάνιση 
τιµής προϊόντος ή οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση αναφορά σε οικονοµικά στοιχεία και όρους ή εµ-
φάνιση οποιασδήποτε τιµής. 

 

Άρθρο 11  |  Οικονοµική Προσφορά – Τιµή Προσφοράς 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν εντός του φακέλου την Οικονοµική Προσφορά του ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑΤΟΣ Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συµπληρωµένη, µε σφραγίδα του οικονοµι-
κού φορέα και υπογραφή του νόµιµου εκπρόσωπου. 

2. Οι τιµές που θα αναγράφονται στην Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν 
υπόκεινται σε καµία αναπροσαρµογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και 
θα δεσµεύουν τον Ανάδοχο µέχρι τη λήξη της Σύµβασης. Η τιµή µονάδας αναγράφεται στην Οικονοµική 
Προσφορά αριθµητικά. Το συµπληρωµένο έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) θα 
περιλαµβάνει 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, ΦΠΑ 24%), κρατήσεις υπέρ τρίτων, κρά-
τηση 0,07% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ, κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύµβασης προµήθειας 
στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

5. Εάν στον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, η Επιτροπή έχει το δι-
καίωµα να εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του ∆ιαγωνι-
σµού. 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, µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύµ-
φωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 
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Εφόσον κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, 
ισότιµες θα θεωρηθούν οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή 
θα επιλέξει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. 
Η κλήρωση θα γίνει ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών 
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 εξου-
σιοδοτηµένων 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 φα-
κέλου των δικαιολογητικών, καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφρα-
γίζονται 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 πα-
ρούσας αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 
συµµετοχής που έχουν υποβληθεί, καθώς και το περιεχόµενο των τεχνικών προσφορών προκειµένου να 
διαπιστώσει 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 απο-
κλεισµού 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 τεχνι-
κών προσφορών σε ηµέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή στην ειδική πρόσκληση η οποία θα τους 
γνωστοποιηθεί. 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 διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία. 

Η αξιολόγηση των προσφορών δύναται να πραγµατοποιείται σε µία φάση, η οποία περιλαµβάνει όλα τα 
παρακάτω επιµέρους στάδια: Παραλαβή φακέλων, αποσφράγιση προσφορών, έλεγχος δικαιολογητικών, 
άνοιγµα και έλεγχος τεχνικής προσφοράς, άνοιγµα και αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς, επιλογή υπο-
ψήφιου Αναδόχου, κατά την κρίση της επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Στη 
συνέχεια, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή µία απόφαση µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα 
όλων των ανωτέρω σταδίων (∆ικαιολογητικά κατακύρωσης, Τεχνική Προσφορά και Οικονοµική προ-
σφορά), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες-συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί 
ένσταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 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 έ-
χουν 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 συ-
µπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΚΕΘΕΑ, 
δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή/και συµπλήρωση αφορά µόνον τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρό-
δηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε διακεκοµµένη αρίθµηση, ελατ-
τώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, ή αιτήσεων συµ-
µετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία της προκή-
ρυξης 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, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά 
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ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή την προκήρυξη ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η 
συµπλήρωση ή/και διευκρίνιση, κατά τα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη α-
ντικατάσταση ή/και υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνον τη 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υπο-
βληθεί. 

Η διευκρίνιση ή/και συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση συγκεκριµένου οικο-
νοµικού φορέα ή/και να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού φορέα στη δια-
δικασία του παρόντος διαγωνισµού. 

Το ΚΕΘΕΑ µπορεί επίσης να καλεί εγγράφως τους συµµετέχοντες να διευκρινίσουν µέσα σε εύλογη προ-
θεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σηµασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογι-
στικά σφάλµατα 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 µόνον της ζητούµενης ποσότητας ή τρο-
ποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώ-
νεται µε αντιπροσφορά. 

3. Αποκλίνει ή/και δεν έχει συνταχθεί ή/και δεν έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε τους απαράβατους όρους 
της παρούσας. 

4. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή ή/ και θέτει όρο αναπροσαρµογής χωρίς αυτό 
να προβλέπεται ή/και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της τεχνικής προσφοράς. 

5. Έχει χρόνο ισχύος µικρότερο των 150 ηµερών από την επόµενη της ηµέρας διεξαγωγής του Συνοπτι-
κού ∆ιαγωνισµού. 

6. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρ-
θωση, ή επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση αλλά κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωση της 
προσφοράς, δεν έχουν αποκατασταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

7. Υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις εντός της προκα-
θορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΚΕΘΕΑ. 

8. Υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

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

10. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

11. Είναι προσφορά υπό αίρεση. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποί-
ηση 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 διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρο-
νται 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 προσφο-
ράς τους (δικαιολογητικά 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, ελατ-
τώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµ-
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µετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγρά-
φων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως 
προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 15  |  ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την κατάταξη των προσφορών, ο συµµετέχων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), υποχρεούται βάσει του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016 όπως ισχύει, εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποί-
ησης του ΚΕΘΕΑ σε αυτόν, να υποβάλει στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, στη Σίνδο Θεσ-
σαλονίκης, τα παρακάτω αναφερόµενα δικαιολογητικά σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ακό-
λουθες ενδείξεις: 

α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης», 

β) τον πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό  

γ) τον αριθµό πρωτοκόλλου της παρούσας προκήρυξης και το αντικείµενο αυτής και 

δ) τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης έως τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή του, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες δεν έχουν καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήµατα 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχο-
ντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 
(ΕΠΕ), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώ-
νυµες εταιρείες (Α.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους εκπροσώ-
πους του. 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατικό ή Εµπορικό Μητρώο (πρωτό-
τυπη ή ευκρινές φωτοαντίγραφο), έκδοσης έως τριάντα (30) ηµέρες πριν την υποβολή της. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, έκδοσης έως δέκα (10) ηµέρες πριν την υποβολή της, στην 
οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να κατα-
βάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
έκδοσης έως δέκα (10) ηµέρες πριν την υποβολή της, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

5. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης έως τρείς (3) µήνες πριν την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό δια-
δικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής δια-
χείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

6. Πιστοποιητικό από την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Ερ-
γασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδο-
θεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 80, αυτό αντικαθίστανται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του οικονοµικού φορέα, έκδοσης έως 
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δέκα (10) ηµέρες πριν την υποβολή της, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχε-
τικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) 
από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σα-
φώς 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. 

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 (ΕΠΕ) 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 
ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. ∆εν θα προσκοµίσουν αντίστοιχα πι-
στοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους. 

8. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύ-
πτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερό-
τητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποι-
ητικό. 

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  

∆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 Βε-
βαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, εφόσον έχει συνταχθεί έως 

τρείς (3) µήνες πριν την υποβολή της, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται 
στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου 
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

9. Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (έκδοσης έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή 
τους): 

i. Για Ανώνυµη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά ΦΕΚ σύστασης, τρο-
ποποιήσεων καταστατικού και γ) ΦΕΚ, στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοί-
νωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας. 

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

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

Τα παραπάνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατά-
σταση του συµµετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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 καταστατικό αναλόγως 
µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 
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Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υ-
πηρεσία και τις µεταβολές του. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποι-
ητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση 
ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή ΦΕΚ 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 Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστοιχίζει. 

Οι Ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα πα-
ραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί σε ιδιαίτερη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλει προσφορά, όµως στην περίπτωση που 
της ανατεθεί η σύµβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νοµική µορφή. Επίσης, τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε µέλος της. 

Με την υποβολή της 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 αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µπο-
ρούν να εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό 
της και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. 

Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη εξετάζεται 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 αντικαταστάτη, µε προσόντα 
αντίστοιχα του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού. O αντικαταστάτης πρέπει να 
εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του ΚΕΘΕΑ 

Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην Επι-
τροπή του ∆ιαγωνισµού. 

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 δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού ή η πλήρωση µιας ή περισσότε-
ρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η προσφορά του προ-
σφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση 
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν έχει προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά ή τα έχει προσκοµίσει αλλά 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά και υποβάλλει εντός της προθεσµίας υποβολής αίτηµα προς το αρµόδιο όρ-
γανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας αυτής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, τότε η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή 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 σύµβασης. Το αποτέλεσµα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την από-
φαση κατακύρωσης. 

 

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 
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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 υποβάλλει τον τελικό Πίνακα, µαζί µε τα Πρα-
κτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του ∆ιαγωνισµού, στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, η οποία 
τα διαβιβάζει στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειµένου να εκδώσει τη σχετική απόφαση 
κατακύρωσης 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 σύµ-
βαση. Η Αναθέτουσα Αρχή συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆) 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 αναδόχους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Μέσα σε προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες 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 προµήθειας χωρίς ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 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. 

Σε αυτή 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 καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συµβατικής αξίας της σύµβα-
σης χωρίς ΦΠΑ και έχει αόριστο χρόνο ισχύος. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης καλύπτει συ-
νολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της Σύµβασης και εν γένει την εκπλήρωση όλων 
των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης θα εκδοθεί επ’ ονόµατι 
του ΚΕΘΕΑ κατ’ εντολή και για λογαριασµό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στο ΚΕΘΕΑ µε την υπογραφή 
της Σύµβασης. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροπο-
ποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύ-
ξησης εκτός ΦΠΑ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης, επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, από πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 
1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµ-
µάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ. 
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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. 

3. Οι συµµετέχοντες αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την ανάρτηση στο διαδίκτυο των προβλεπόµε-
νων στον Ν. 3861/2010 εγγράφων, περιλήψεων και ανακοινώσεων που αφορούν την διενέργεια του 
διαγωνισµού και την εκτέλεση της σύµβασης που θα υπογραφεί και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα 
ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε τυχόν δικαίωµα επίκλησης εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 
5 του νόµου αυτού περί προσωπικών δεδοµένων και απορρήτων. 

 

Άρθρο 19  |  ∆ιάρκεια της Σύµβασης  

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

 

 

Άρθρο 20 Παρακολούθηση Σύµβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία και θα εισηγείται  στο αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕΘΕΑ  για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως 
επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 

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

4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  και  να  καταθέτει  στην  Επιτροπή  Μηνιαίο  Ηµερολόγιο Εργασιών,  
στο οποίο καταγράφονται οι εργασίες του αντικειµένου της σύµβασης που εκτελέστηκαν, η καθηµερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα συµβάντα και άλλα στοιχεία που 
σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το Μηνιαίο Ηµερολόγιο Εργασιών αποτελεί στοιχείο για 
την παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

 

Άρθρο 21  |  Τρόπος πληρωµής 

1. Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως 
κάθε φορά ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

2. 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. 

3. Ο Ανάδοχος θα καταθέτει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας για την εξόφληση 
(ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), το οποίο να ισχύει κατά τον χρόνο της πληρωµής. 
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4. Τα τιµολόγια θα εξοφλούνται µε κατάθεση σε λογαριασµό τραπέζης του δικαιούχου, εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την έκδοσή τους. 

 

Άρθρο 22  |  Τροποποίηση – Καταγγελία Σύµβασης 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 Ν. 4412/2016, καθώς και εάν συµφωνήσουν εγγράφως 
προς τούτο τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 

Το ΚΕΘΕΑ µπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση και χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδή-
ποτε αποζηµίωσης στον Ανάδοχο εφόσον: α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα α-
παιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, β) ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, 
τελούσε σε µια από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016, που αποτελούν λόγους αποκλει-
σµού και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης, γ) η 
σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέ-
χει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου 
της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Επίσης, το ΚΕΘΕΑ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, καταγγέλλει υποχρεωτικά τη 
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του 
άρθρου 68 του Ν. 3863/2010. 

 

Άρθρο 23  |  Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής πηγά-
ζουσες 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 Ελλάδα. 

 

Άρθρο 24  |  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 25  |  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 
∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ ΚΕΘΕΑ 

 

 

Χρήστος Λιάπης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Συνοπτική Περιγραφή 

Η µονάδα γραφικών τεχνών Λιθογραφείο ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ (στο εξής «Λιθογραφείο») δηµιουργή-
θηκε το 1991 και είναι η πρώτη ολοκληρωµένη παραγωγική µονάδα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων 
Ατόµων. Οι βασικοί σκοποί της λειτουργίας της είναι η δηµιουργία εσόδων για την οικονοµική ενίσχυση των 
θεραπευτικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ και η επαγγελµατική εκπαίδευση και εξειδίκευση των απεξαρ-
τηµένων ατόµων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης. 

Η µονάδα δραστηριοποιείται στο χώρο της ελεύθερης αγοράς µε αντικείµενο τον σχεδιασµό και την παρα-
γωγή (εκτύπωση-βιβλιοδεσία) εντύπων κάθε είδους, σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού, µε επαγγελµα-
τικά κριτήρια και προδιαγραφές. Εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9001 
από τoν φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS και έχει ως πελάτες διαφηµιστικές εταιρίες, δηµιουργικά γρα-
φεία, εκδότες, οργανισµούς, εµπορικές και βιοµηχανικές εταιρίες, κ.ά. 

Η µονάδα λειτουργεί µε δύο βάρδιες και απασχολεί 23 εργαζοµένους, πολλοί από τους οποίους είναι από-
φοιτοι θεραπευτικών προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ. Η παραγωγή απαρτίζεται από τα τµήµατα προεκτύπω-
σης (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 
διάφορων 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 πα-
ροχή 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 διασυν-
δεδεµένες 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: 

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

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

3) των Πωλήσεων (προσφορές σε πελάτες, ). 
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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. 

Σε όλες τις θέσεις παραγωγής συµπληρώνονται από το προσωπικό έντυπες φόρµες µε πληροφορίες πα-
ραγόµενων ποσοτήτων, ποσοτήτων αναλώσεων και χρόνων παραγωγής ανά προϊόν. Τα δεδοµένα αυτά 
καταχωρούνται καθηµερινά σε βάση δεδοµένων Κοστολόγησης. Ένα µέρος των πληροφοριών ενηµερώ-

νεται αυτόµατα 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 υ-
πόδειγµα βιοµηχανικής κοστολόγησης µε 16 κέντρα κόστους, προσαρµοσµένο στις ανάγκες του Λιθογρα-
φείου. Η ετήσια έκθεση ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές. 

 

Καταγραφή και Επεξεργασία Πληροφοριών Πωλήσεων 

Κάθε παραγγελία αποκτά µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό και παρακολουθείται σε όλη τη διάρκεια εκτέλε-
σής της έως την τιµολόγηση. Με τη βοήθεια αναφορών η ∆ιοίκηση έχει συνεχή εικόνα για την κατάσταση 
των εκκρεµών 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 ενηµερώ-

νεται 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 
πρότυπο 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 επί-
σης από SQL queries και reports που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό στις προαναφερθείσες βάσεις 
δεδοµένων 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 χρησιµο-

ποιεί η Παραγωγική Μονάδα του Λιθογραφείου ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για τις λειτουργίες των Τοµέων 
(∆ιοικητικού Οικονοµικού, Πωλήσεων, Παραγωγής), και τα οποία είναι: 

1. Ηλεκτρονικά Αρχεία υποστήριξης ∆ιοικητικής και Οικονοµικής λειτουργίας 
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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 
Συστηµάτων. Οι προτάσεις θα αφορούν τις ακολουθούµενες διαδικασίες λειτουργίας, το εύρος και τον χα-
ρακτήρα των συλλεγόµενων πληροφοριών, τις συγκεντρωτικές αναφορές από την επεξεργασία των στοι-

χείων και 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 µηχανογρα-
φικού 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 µη-

χανογραφικών εφαρµογών οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες µε βάση τις ανάγκες της Παραγωγικής Μο-
νάδας 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 δια-
σύνδεση των υφιστάµενων εφαρµογών λογισµικού µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΚΕ-
ΘΕΑ.  

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 ειδικό-
τερα 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 

διαδικασίες 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 προα-
ναφερόµενο ηλεκτρονικό περιβάλλον, τότε, κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών και µε διάθεση καλής πί-
στης, θα ανατεθούν στον ανάδοχο παρεµφερείς µελέτες και εφαρµογές που δεν είναι δυνατόν να προβλεφ-
θούν σήµερα , 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 

αρχείο 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 
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• Έλεγχος για ενηµερώσεις λειτουργικού συστήµατος, εφαρµογών antivirus, κλπ 

• Έλεγχος εγκατάστασης µη επιτρεπτών προγραµµάτων 

• Καθηµερινή και εβδοµαδιαία λήψη αντιγράφων ασφαλείας των εφαρµογών λογισµικού και των ηλε-

κτρονικών αρχείων 

Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε υπηρεσίες µηχανογραφικής υποστήρι-

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

MS SQL Server, EDB, Ms Access) µε ικανότητα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων µε λογι-

σµικά Λογιστηρίου. 

Η απαιτούµενη εµπειρία θα καταγράφεται στον πίνακα Α1 του Παραρτήµατος Α. 

 

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 

αναβάθµιση του λογισµικού των παραγωγικών µηχανών).  

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την επεξεργασία των καταχωρηµένων στοιχείων του έτους 2020, µε σκοπό την 

απολογιστική κοστολόγηση κατά προϊόν, όλων των ειδών που παρήγαγε η Παραγωγική Μονάδα του Λιθο-
γραφείου κατά το έτος 2020. 

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 
προβλέπονται ως καθήκοντα του Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Υ∆Π), όπως αυτά απορρέουν από 
την Περιγραφή 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. Εν-

δεικτικά, µε βάση την περιγραφή καθηκόντων του Υ∆Π, ο ανάδοχος: 

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

γία του. 

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

τας 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 Οδη-
γιών Εργασίας και ∆ιαδικασιών του Σ∆Π 



 

 

Σελίδα | 21  

 

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

ελεγχόµενων 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 Πε-

λατών. 

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

σιάζει κατά την Ετήσια Ανασκόπηση του Σ∆Π, για την αξιολόγηση του Συστήµατος και τη λήψη απο-
φάσεων.  

Ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες στο Σ∆Π ώστε αυτό να επιθεωρηθεί 
επιτυχώς κατά την προγραµµατισµένη επιθεώρηση επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης σύµφωνα µε 
την τελευταία έκδοση του προτύπου ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO9001:2015). 

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 επιθεώ-
ρησή 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 

άλλες 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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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 
ΠΑΡΟΧΗΣ  

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 
ΠΑΡΟΧΗΣ  

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 
ΠΑΡΟΧΗΣ  

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:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

Για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

  

Τιµή (Καθαρή αξία): ευρώ 

  

Φ.Π.Α.: ευρώ 

  

Συνολική αξία : ευρώ 

 

 

και ολογράφωςDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

 

 

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

των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007), κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., κρά-

τηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήµατος Ν. 4172/2013, 

άρθρο 64. 

 

 

Η προσφορά µε δεσµεύει για 150 ηµέρες 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

 

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

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 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 ολόκληρο 
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητας 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 την µε αριθµό........... ∆ιακήρυξή 
σας. 

 

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

 

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 ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  

Στ� ���. σήµερα την ����.. ηµέρα ����� µεταξύ: 

Του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του υπηρεσίες στην 
Αθήνα (οδός Σορβόλου αριθ. 24, Μετς T.K. 11636), µε ΑΦΜ: 090047671, ∆ΟΥ: Ιωνίας Θεσ/νίκης, όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή του παρόντος από τον πρόεδρο ∆.Σ. ΚΕΘΕΑ, κ. Χρήστο Λιάπη, 
το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «το ΚΕΘΕΑ» και  

Της εταιρίας / κοινοπραξίας / ένωσης εταιρειών µε την επωνυµία �������������� που ε-
δρεύει στην ����..�, εκπροσωπείται νόµιµα από τον ������ και στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την 

αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της Π.Ν.Π. της 30/09/2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και 

Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το 

άρθρο 13 του Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019). 

2. Την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 

913/ΥΟΔΔ/1-11-2019, όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 936/ΥΟΔΔ/7.11.2019) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-

θειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 

4. Την υπ’ αριθ. Π/2020/263/22-04-2020  Διακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, δυνάμει της οποίας  διενεργήθηκε 

την ………………….. Συνοπτικός Διαγωνισμός σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  τιμής για την Παροχή υπηρεσιών υποστή-

ριξης πληροφοριακών συστημάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ για ένα 

(1) έτος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ως Παράρτημα Ι.  

5. Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που προσαρτώνται στην παρούσα και απο-

τελούν αναπόσπαστο μέρος της ως Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. 

6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ της ……ης Συνεδρίασης της ……………… με 

την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής γνω-

μοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. 

7. Την ανακοίνωση κατακύρωσης  με ΑΠ: KY/2020/……/……………….. 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

 

 

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. 
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Άρθρο 2: Αντικείµενο της προµήθειας 

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

ροχής υπηρεσιών υποστήριξης πληροφοριακών συστηµάτων της Παραγωγικής Μονάδας ΚΕΘΕΑ 

ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος (NUTS : EL522), σύµφωνα µε τα αναλυτικώς 
οριζόµενα στην υπ’ αριθ. Π/2020/263/22-04-2020 ∆ιακήρυξη του ΚΕΘΕΑ, µε τα συνηµµένα σ ’αυτήν Πα-

ραρτήµατα που ως ενιαίο σύνολο επισυνάπτονται στην παρούσα σύµβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποτε-
λούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

 

Άρθρο 3: Τίµηµα  

3.1 Το Συµβατικό Τίµηµα για την εκτέλεση της Προµήθειας των ειδών από τον Ανάδοχο, ανέρχεται (σύµ-
φωνα µε την οικονοµική του προσφορά – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) στο ποσό των ���� ευρώ άνευ ΦΠΑ 
ήτοι .��� ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, και των πάσης φύσεως δαπανών και εξόδων του α-
ναδόχου, ήτοι παρακράτησης 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/2007), 0,07% υπέρ 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 ν.4013/2011), κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, ΦΠΑ, φόρου εισοδήµατος 
(Ν.4172/2013, άρθρο 64). 

3.2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ανωτέρω τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη τη διάρ-
κεια 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 4 : ∆ιάρκεια – Ισχύς Σύµβασης 

4.1 Η σύµβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος, αρχίζει������. και λήγει ������. 

 

Άρθρο 5 : Επιτροπή Παραλαβής 

Το ΚΕΘΕΑ θα ορίσει Επιτροπή Παραλαβής από εργαζόµενους του ΚΕΘΕΑ, που θα παρακολουθεί και θα 
επιβλέπει την τήρηση των όρων  εκτέλεσης της σύµβασης και συγκεκριµένα : 

1. Την ώρα άφιξης και αναχώρησης  των εργαζοµένων. 

2. Την υπογραφή της  Μηνιαίας Κατάστασης των παρεχόµενων Εργασιών .    

3. Την παρακολούθηση της συµµόρφωσης της αναδόχου για την τήρηση της Κατάστασης  µε τα ονόµατα 
του προσωπικού του συνεργείου καθαρισµού, τα  οποία θα εργάζονται στον χώρο των Θεραπευτικών 
Προγραµµάτων του ΚΕΘΕΑ στην Αττική (ονοµατεπώνυµα και Α.∆.Τ.). 

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλί-
σεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλί-
σεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή 
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµε-
νων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων., 

5. Αν η παραλαβή  υπηρεσιών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη Σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέ-
σθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ΚΕΘΕΑ και εκδίδεται προς τούτο σχετική από-
φαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παρα-
λαµβάνει τις υπηρεσίες αποδεικτικό προσκόµισης τούτων,  προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατο-
ποιούνται οι προβλεπόµενοι από την Σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του 
αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την Σύµβαση χρόνο. Η πα-
ραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την 
ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων 
από τη Σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

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 φω-
τοαντίγραφο 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: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Προµήθειας 

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

 

Άρθρο 8: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής πηγά-
ζουσες 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 Ελλάδα. 

 

Άρθρο 9: Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου 

9.1 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ανάδοχο, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 

παρέδωσε 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 υπέρ του ΚΕΘΕΑ η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που ο Ανάδοχος παρέδωσε 

στο ΚΕΘΕΑ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 17 των όρων συµµετοχής. 
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9.2 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλο-

νται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 

διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, ό-

πως ισχύουν. 

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

9.4 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 10: Υποχρεώσεις – Ευθύνη Αναδόχου  

10.1 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρί-

τους, υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

10.2 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά, για οποιοδήποτε ατύχηµα ή τραυ-

µατισµό ή βλάβη του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή του προσωπικού του ή οποιουδήποτε 

τρίτου, που θα συµβεί κατά την εκτέλεση και ολοκλήρωση της Προµήθειας ή εξ’ αιτίας τούτου, τυχαία ή 

από υπαιτιότητα αυτού ή του προσωπικού του και των εν γένει προστεθέντων του. 

10.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους αρ-
µόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της Προµήθειας και να λαµβάνει όλα 
τα απαραίτητα µέτρα ώστε να αποτρέψει την πρόκληση ατυχήµατος. 

10.4 Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, ζηµία ή απώλεια είδους (ή τµήµατος αυτού) που 
θα παραδοθεί µε βάση τη σύµβαση, υποχρεούµενος σε κάθε περίπτωση ζηµιάς, φθοράς ή απώλειας 
σε πλήρη αποκατάσταση ή, αν κρίνεται απαραίτητο, αντικατάσταση µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής 
Παραλαβής του είδους. Μετά την Οριστική Παραλαβή του είδους την προαναφερόµενη ευθύνη φέρει η 
Αναθέτουσα Αρχή, εκτός αν αποδεδειγµένα η ζηµία ή η απώλεια οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδό-
χου ή του προσωπικού του. 

10.5 Ο Ανάδοχος ευθύνεται απόλυτα για κάθε ζηµιά ή βλάβη, η οποία τυχόν συµβεί κατά την εκτέλεση 
της Προµήθειας, ή επ’ ευκαιρία αυτής σε πρόσωπα, πράγµατα, εγκαταστάσεις, έπιπλα, µηχανές και 
οποιαδήποτε φύσης και είδους συσκευές, τοίχους, δάπεδα, και γενικά σε κάθε εξάρτηµα ή παράρτηµα 
του κτιρίου, που ανήκει στην Αναθέτουσα Αρχή, είτε στους υπαλλήλους αυτής, είτε σε οποιοδήποτε 
τρίτο. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτούν τα συγκεκριµένα εξαρτήµατα και της θέσης ή του 
τρόπου λειτουργίας τους ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αµεταχείριστα και πιστοποιηµένα από τον 
κατασκευαστικό οίκο. 

10.6 Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται, περαιτέρω στην πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των ως άνω ζη-
µιών. 

 

Άρθρο 11: Αποζηµίωση  

11.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζηµίωσης για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προκληθεί 

σε αυτήν σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή των Παραρτηµάτων της από 

πλευράς Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση της προµήθειας. 

11.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνδράµει µε δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαµβάνο-

ντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, µε τρίτους, που συνδέεται µε την εκ µέρους του 

αδυναµία ή πληµµελή εκπλήρωση των Συµβατικών υποχρεώσεων, καθώς και σε κάθε περίπτωση δι-

καστικής ή και εξώδικης διαφοράς της µε τρίτο σε σχέση µε την εκτέλεση της Σύµβασης και την ολο-

κλήρωση της προµήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή τον ενηµέρωσε γραπτώς και 
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εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω διαφορά αφορά την εκτέλεση της Προ-

µήθειας που ανέλαβε ο Ανάδοχος.  

 

Άρθρο 12 : Καταγγελία εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής  

12.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πε-

ριπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν εκτελεί την Προµήθεια µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, ή καθυστερεί την 
παράδοση των οχηµάτων, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Επιτροπής Παραλα-
βής. 

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέ-
τουσας Αρχής. 

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 
άδεια λειτουργίας 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 επαγ-
γέλµατός του. 

12.2 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 διακρι-

τικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη 

(κατ’ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρ-

χονται αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο-

ποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την καταγγελία της Σύµβασης, η Επιτροπή Παραλαβής 
βεβαιώνει µε βάση τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση την αξία του παρασχεθέντος µέρους της Προµή-
θειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία επέλευσης των αποτελεσµά-
των της καταγγελίας. 

12.3 Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 
ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε τη Σύµβαση για το µη εκτελεσθέν τµήµα της προµήθειας 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. 

12.4 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 
αντίστοιχους αυτών της Σύµβασης ή έστω µε όρους ανάλογους των προσφεροµένων για ίδια ή πα-
ρόµοια 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. 

12.5 Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο απο-
ζηµίωση για ζηµία της εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύ-
θυνη για οποιεσδήποτε ζηµίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της 
Σύµβασης, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 

12.6 Η καταγγελία της Σύµβασης δεν επηρεάζει δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών, που προϋπήρ-
χαν 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 καταγ-
γελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τµήµατος της Προ-
µήθειας που παραδόθηκε. 

 

Άρθρο 13: Ανωτέρα βία  
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13.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

13.2 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 Αναθέ-

τουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα του 

Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµα-

τος. 

 

Άρθρο 14: Εµπιστευτικότητα 

14.1 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– εµπιστευ-

τικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της Προµήθειας, 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. 

14.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την Προµήθεια χωρίς την 

προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

14.3 Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζηµίας της, όπως και την παύση κοινοποί-
ησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, διατηρεί δε το δικαίωµα 
να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο της προµήθειας. 

14.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να µην ανα-
κοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας και αφορούν 
σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας των Παραδοτέων ειδών ή του 
Αναδόχου. 

 

Άρθρο 15: Τροποποίηση σύµβασης 

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 16 : Ιεράρχηση συµβατικών τευχών  

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη και στην Προσφορά του Αναδόχου 

μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. Π/2020/263/22-

04-2020 Διακήρυξης, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου Διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά 

(Ν. 4412/2016). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του 

ΚΕΘΕΑ, που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής 
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ισχύουσας νομοθεσίας.   

 

Άρθρο 17: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος συμφωνούν, ότι σε περίπτωση που τυχόν προκύψει οποιαδήποτε 

διαφορά από ή σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ενδεικτικά ως προς το κύρος, την ερμηνεία ή/και 

την εκτέλεση αυτής, θα προσπαθήσουν να επιλύουν τη διαφορά τους, πριν από την προσφυγή τους στο 

αρμόδιο δικαστήριο, με διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019 και Ν. 

3898/2010, όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον η επίλυση της διαφοράς τους δεν καταστεί δυνατή με 

διαμεσολάβηση, τότε τα μέρη θα προσφεύγουν για την επίλυση της εν λόγω διαφοράς στο σύνολό της 

ή κατά το μέρος που δεν επιλύθηκε στα δικαστήρια Αθηνών, που ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια για 

την επίλυση της διαφοράς. 

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού δια-

βάστηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη και βεβαιώθηκαν ότι ανταποκρίνονται στην πραγματική τους βού-

ληση, τα υπέγραψαν και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

 

Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 

Για τον Ανάδοχο: 

 

Υπογραφή 

Ονοµατεπώνυµο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

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

θεσης 

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 ΚΗΜΔΗΣ: 50001 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Τ.Κ. 574 00 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Κουλούρης Ιωάννης 

- Τηλέφωνο: 2310-797476 

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

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

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 ΚΗΜΔΗΣ:  

- 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 ΤΕΥΔ 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 ε-

θνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυα-

κού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλει-

στικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός φο-

ρέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοι-

νωνική επιχείρηση»iii ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προ-

στατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατη-

γορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι α-

πασχολούμενοι. 

[ ] 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 παρού-

σας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαι-

τείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και 

σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπο-

γράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγ-

γραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποί-

ηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βα-

σίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατά-

λογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφο-

ρίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, 

Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό α-

παιτείται στη σχετική Διακήρυξη ή στα έγ-

γραφα της Σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παρά-

σχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατό-

τητα 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 ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε:  

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικα-

σία σύναψης δημόσιας Σύμβασης από κοινού 

με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύ-

θυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φο-

ρείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικα-

σία σύναψης δημόσιας Σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχου-

σας 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. 

[   ] 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
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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 σχε-

τικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότη-

τες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου 

να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που κα-

θορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτή-

ρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τε-

χνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για 

κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμε-

νων υπεργολάβων και το ποσοστό της Σύμβα-

σης 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 ανα-

θέσει 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 απαι-

τούνται 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 οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδή-

ποτε προσώπουxv το οποίο είναι μέλος του διοι-

κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργά-

νου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απο-

φάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους 

λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-

6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκ-

δοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 

στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος α-

ποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία α-

ναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 α-

φορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 

αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία α-

ναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οι-

κονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να α-

[] Ναι [] Όχι  
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ποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύ-

παρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκά-

θαρση»)xix; 

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 ασφά-

λισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πλη-

ρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-

σηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία εί-

ναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώ-

σεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δε-

σμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδο-

σης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ε-

φόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρ-

κεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά πε-

ρίπτωση, 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 αναφερ-

θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-

θούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την κα-

ταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-

σφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυό-

τητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελμα-

τικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθε-

τήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του πε-

ριβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δι-

καίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέ-

τρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλει-

σμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδή-

ποτε 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 δραστηριοτή-

των, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύ-

πτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπό-

μενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ω-

στόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να ε-

κτελέσει τη Σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρημα-

τικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περι-

στάσειςxxvi  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυ-

χόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii , λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

Σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχεί-

ρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 

έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοι-

μασία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβα-

σηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την ε-

κτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγού-

μενης Σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προη-

γούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προη-

γούμενης Σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες πα-

ρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-

φορίες: 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-

τρα αυτοκάθαρσης;  
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 [……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δη-

λώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απου-

σίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 

των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέ-

ρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέ-

μιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φο-

ρέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλε-

ονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παρά-

σχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις α-

ποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την ε-

πιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. 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  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-

τρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Σύμβασης που αναφέρονται στην Διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτη-

ρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στην Διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έ-

χει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρε-

σίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώ-

στε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

ΔΕΝ 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 οικονομι-

κών ετών που απαιτούνται στη σχετική Διακή-

ρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμ-

βασης : 
και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οι-

κονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που α-

παιτούνται στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης είναι ο 

εξής xxxiii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό το-

μέα που καλύπτεται από τη Σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική Διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 
και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οι-

κονομικού φορέα στον τομέα και για τον α-

ριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική Δια-

κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Σύμβασης είναι ο εξήςxxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη πε-

ρίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύ-

θηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονο-

μικός φορέας: 

[…................................…] 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλο-

γίεςxxxv που ορίζονται στη σχετική Διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης, 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvi -και η αντίστοιχη α-

ξία) 
 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
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ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματι-

κές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν 

ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κά-

λυψη επαγγελματικών κινδύνων του οικονομι-

κού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρη-

ματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέ-

χεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική Δια-

κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έ-

χει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων):  

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρό-

σκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στη Διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακό-

λουθα έργα του είδους που έχει προσδιορι-

στεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντι-

κότερων εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, α-

ναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στην 

Διακήρυξη): 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμη-

θειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακό-

λουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 

είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παρά-

σχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου ανα-

φέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους πα-

ραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης που αναφέρονται στην 

Διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    

 

 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 

ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxl, ιδίως τους υ-

πεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμο-

ποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις 

ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέ-

λεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον α-

κόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της ποι-

ότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρ-

μόσει τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης 

της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης: 

[....……] 

ΔΕΝ 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: 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
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Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέρ-

γεια ελέγχων xli  όσον αφορά το παραγωγικό 

δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικο-

νομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, 

όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμ-

βάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελ-

ματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργο-

λάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζο-

νται στη σχετική πρόσκληση ή Διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της Σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρ-

μόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κατά την εκτέλεση της Σύμβασης: 

[……] 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-

μικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία 

τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσω-

πικό:  

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

ΔΕΝ 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: 

[……] 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να ανα-

θέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxlii 

το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της Σύμ-

βασης: 

[....……] 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαι-

τούμενα δείγματα, περιγραφές ή φωτογρα-

φίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα 

οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πι-

στοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώ-

νει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτού-

μενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκ-

δοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιό-

τητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτή-

των, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλό-

τητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παρα-

πομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρό-

τυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική Δια-

κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

Σύμβασης που αναφέρονται στη Διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

 

 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποι-

ότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρό-

τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προ-

σκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώ-

νουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται 

με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποι-

ότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασι-

μότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλι-

σης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προ-

σκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώ-

νουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται 

με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα πε-

ριβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προ-

σκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρό-

τυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρο-

νικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……] 
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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 αναθέ-

των 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 υποβά-

λουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συ-

νοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

Διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της Σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστι-

κού 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 εφαρμο-

στούν για τον περιορισμό του αριθμού των υ-

ποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, ανα-

φέρετε για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 

φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατί-

θενται ηλεκτρονικά xliii , αναφέρετε για το κα-

θένα: 

[….] 

 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

 

[] Ναι [] Όχιxliv 
 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδο-

σης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-

φων): [……][……][……]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 καθυστέ-

ρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρο-

νταιxlvi, 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 δω-

ρεάνxlvii. 
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 α-

ντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δη-

μοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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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 στο Ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο Ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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 το Ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
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"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 

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 
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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 . 

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. 
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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. 

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.  

 

 

 


