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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 «Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει 

προσφορά.  

 

«Ανάδοχος ή προμηθευτής» : Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού και συνάπτει σύμβαση με την Α.Α για την υλοποίηση της σύμβασης, σύμφωνα 

με  τον τρόπο και την διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

 

«Αναθέτουσα αρχή (Α.Α)» : Στον παρόντα διαγωνισμό Α.Α  είναι το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό και η 

οποία θα υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση. 

 

«Αντικείμενο του Διαγωνισμού»: Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 

την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με θέμα : «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 & 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INVESTMENΤ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020». Ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνι-

σμού περιγράφεται στο Παράρτημα Β’. 

 

 «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών»: Το 

αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α  για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιο-

λόγηση των προσφορών,  τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση 

για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς 

και την εισήγηση-πρόταση προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, για την έγκριση 

των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 

Συγκροτείται  και λειτουργεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρό-

τησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται 

δε από τρία μέλη τουλάχιστον  (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

 





 

 

«Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε)»: Το αρμόδιο συλλογικό  γνωμοδοτικό όργανο 

της Α.Α που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών 

που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνι-

σμού μέχρι την απόφαση της κατακύρωσης. Συγκροτείται  και λειτουργεί  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία ή πέντε μέλη  τα οποία είναι 

διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

 

 «Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν παραρτήματα, που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.  

 

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προ-

σφορά και την οικονομική προσφορά.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού από το διαδίκτυο, 

στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

www.ptapde.gr.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Επιστη-

μονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΠΤΑ ΠΔΕ  (κ. Παπαχριστό-

πουλος, email: spapaxristopoulos@ptapde.gr,  τηλ. 2613-613670) το αργότερο τέσσερεις (4) 

ημέρες πριν από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον οι διευ-

κρινίσεις έχουν  ζητηθεί έγκαιρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016) 

 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης  δημόσιας  σύμβασης, πρέπει 

να υποβάλλουν προσφορά εντός της προθεσμίας  που ορίζεται στα έγγραφα της παρούσας. 
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2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Περιφε-

ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Α-

μερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη 

(από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-

σφορών, 9/7/2019, και μέχρι 15:00 μ.μ. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρ-

θρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

3) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-

δίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγ-

γραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 

4) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή 

να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

5) Οι προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο από τον  οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο  αυτών. 

6) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρε-

ωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρό-

σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζε-

ται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοι-

βής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ  4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  (άρθρ.25 του Ν. 4412/2016 ) 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

αυτών εγκατεστημένα :  

α) σε κράτος –μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γε-

νικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφω-

νίας  , καθώς και 





 

 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικα-

σιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συ-

μπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υπο-

βολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 97 του Ν.4412/16 ) 

 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζό-

μενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν 

από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφο-

ράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέ-

τουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπη-

ρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέ-

ξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρου ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περί-

πτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους. 

4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρ.75 του Ν. 4412/2016) 

 

 Ως κριτήριο επιλογής τίθεται  η καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστη-

ριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις 

αυτών, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκα-

τεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋπο-

θέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού.  





 

 

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον 3μελή ομάδα έρ-

γου αποτελούμενη από επιστήμονες κατόχους τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

εκ των οποίων έναν (1) Μηχανικό με κατεύθυνση μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδο-

μών,  έναν (1) πληροφορικής (software), κι έναν (1) με κατεύθυνση marketing. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρ.73 του Ν. 4412/2016) 

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για με-

μονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακό-

λουθους λόγους:  

• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης– 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέ-

μησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδο-

κίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δί-

καιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονο-

μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 

(Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ό-

πως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουρ-

γία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρα-

τίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 





 

 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστα-

σία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

 

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.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. 

γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδεί-

ξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρε-

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

και την επικουρική ασφάλιση. 





 

 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συ-

μπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υ-

παγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προ-

σφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριό-

τητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια δια-

δικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην α-

ποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέ-

ρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 

είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του α-

νταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οι-

κονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα ορι-

ζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμ-

βατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώ-

δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυ-

ρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 





 

 

των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προ-

σκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της α-

ναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ-

ρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετο-

χής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων συμβάσεων και καταλαμβάνει τη συγκεκρι-

μένη διαδικασία.  

(ι) εάν του έχουν επιβληθεί μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της ερ-

γατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρό-

τητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο 

(2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρη-

σης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικα-

σίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρο-

νται στις παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 

σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οι-

κονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα 

και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυ-

τής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελε-

σίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 





 

 

ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016. 

7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( άρθρ. 79,93  του Ν.4412/16)  

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής του 

άρθρου 6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιο-

λογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποι-

ημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα Δ’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986. 

 

Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

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

νότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016, κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρ-

κτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 

για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-

πτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυ-

τόν. 

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκ-

προσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμο-

δίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικα-

σίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 





 

 

Το ΤΕΥΔ μονογράφεται ανά σελίδα και υπογράφεται και σφραγίζεται στην τελευταία του σε-

λίδα από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρ. 80,  103 του Ν.4412/16)  

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-

τακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγρα-

φης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχο-

νται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κατα-

δικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της από-

φασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη κα-

ταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ^L 300 της 11/11/2008 σ.342) . 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμη-

σης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των ή των Κρατών Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 

1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο ε-

θνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα. 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995, 

σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48), 

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό-

τητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α-

πόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 





 

 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμο-

ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο-

κρατίας (EE L 309 της 25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νο-

μοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των 

ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατά-

σταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15/04/2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 

4198/2013 (Α' 2015). 

Σημείωση: Η υποχρέωση προσκόμιση τους ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 

του β' εδαφίου της παρ,1, του άρθρου 73, του ν.4412/2016 (Α'147) 

Ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέ-

σεις. 

 

(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευ-

ταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προ-

κύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υπο-

χρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 





 

 

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέ-

ρονται στις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δε προβλέπε-

ται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικα-

στικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού ορ-

γανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ-

νος ο Οικονομικός Φορέας. 

 

(4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώ-

ρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

(5) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης  

Α) Για συμμετέχοντες Φυσικά Πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις με-

ταβολές του.  

 

Β) Για συμμετέχοντες (με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

• ΦΕΚ σύστασης, 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπρο-

σώπησης του νομικού προσώπου, 

• Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέ-

χεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υπο-

ψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντί-

κλητος, 





 

 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

 

Γ) Για συμμετέχοντες µε τη μορφή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.): 

 

• Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων αυτού. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

• Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υπο-

βολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητο. 

 

Δ) Οι Συνεταιρισμοί  

• Το Καταστατικό της Συνεταιρισμού και τυχόν τροποποιήσεις του. 

• Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

• Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια αρχή 

• Πρακτικό εκλογής Δ.Σ σε σώμα 

• Απόφαση του Δ.Σ  για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

(αα) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμ-

μετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως. 

 

(ββ) Υπεύθυνη ∆ήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης 

υποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαι-

ογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το µέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί 

στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι 





 

 

της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω 

δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των µελών να συστήσουν κοινοπρα-

ξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύμβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους: 

• Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου.  

• Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόμενο τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέ-

λους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και 

αντίκλητος.  

• Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστή-

ματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του διαγωνισμού.  

 

(γγ) Συμβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υπο-

βάλλει την προσφορά για λογαριασμό των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι 

παρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

 

(δδ) Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο 

προκύπτει η έγκρισή του για :  

• τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και  

• τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισμό.  

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παρα-

πάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώ-

σεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του 

οικονομικού φορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικαταστα-

θεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιο-

γράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να 

ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκο-

μίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Α-

ξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 





 

 

ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα α-

πορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ  10  - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 92,93,94,95,96 του 

Ν.4412/16) 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των 

υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών.  

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται  από επίσημη μετάφραση  

στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αναλυτικότερα στον φάκελο θα πε-

ριέχεται ένας υπο-φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, ένας υπο-φά-

κελος της τεχνικής προσφοράς και ένας υπο-φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς. 

Η προσφορά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, 

Πάτρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 - 15:00 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία του παραπάνω Τμή-

ματος. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από σχετικά 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας ή εξουσιοδότηση από τον 

Διαχειριστή της εταιρείας). 

Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα απευθύνε-

ται στην παραπάνω διεύθυνση, και με τις ίδιες κατά τα παρακάτω ενδείξεις και με την επι-

πλέον ένδειξη «να πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη 

μόνο αν φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη 

της διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00 μ.μ. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφο-

ρές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε αποστάλ-

θηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Υπηρεσία έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται 

μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών ορίων, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν 

λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Στον σφραγισμένο, κλειστό κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευ-

κρινώς: 

α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 





 

 

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης 

δ) Η προμήθεια/υπηρεσία  για την οποία υποβάλλεται η προσφορά  

ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) του 
διαγωνισμού  

στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα 

ζ) Να αναγράφεται «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο ή 
τη γραμματεία». 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

(κλειστούς) φακέλους, δηλαδή: 

Α) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δι-

καιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης. Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη 

"Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυξης. 

Β) Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς», με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και τα στοιχεία της 

διακήρυξης, ο οποίος περιέχει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθε-

σης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. H τεχνική προ-

σφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα B’ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται σύμφωνα και με τις οδηγίες της 

παραγράφου «Μεθοδολογία και Προσέγγιση του έργου» του Παραρτήματος Β’.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληρο-

φορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευ-

τικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπο-

ρικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 





 

 

Γ) Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του δια-

γωνιζομένου, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα στοιχεία της διακή-

ρυξης. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον πίνακα οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας, να τον μονογράψουν και 

σφραγίσουν κατά φύλλο. 

Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς, τεχνικών εγχειριδίων και οικονομικής προσφο-

ράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

Οι φάκελοι Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδεί-

ξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προ-

σθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Εάν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προ-

σφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται. 

Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή 

θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχό-

μενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων 

εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό 

των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγ-

γράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα που έχουν 

υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια 

τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί. 

 

Σημειώνεται: 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγρά-

φων εγγράφων» ισχύει: 

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά α-

ποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', του άρθρου 1 του Ν.4250/14 





 

 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και 

τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από α-

ντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπη-

ρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από α-

ντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δι-

κηγόρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

• Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται το ανώτερο σε τριάντα πέντε χιλιάδες 

ευρώ (35.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %. 

•  Στην προσφορά, θα αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς η προσφερόμενη τιμή.  

• Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμι-

μες κρατήσεις. 

•      Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον πίνακα οικονομικής 

προσφοράς που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

• Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτε-

ται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης σύμφωνα με το πα-

ράρτημα Β’ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

• Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύ-

στερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμά-

των του διαγωνισμού  

• Για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του  

Ν.4412/2016  

 





 

 

ΑΡΘΡΟ  12 -  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρθρ.86, 100 του 

Ν.4412/16)) 

Α) Διαδικασία αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού στις 10/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημόσια, παρουσία των υποψηφίων που 

υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρμόδια επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής. 

Αρχικά, προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι και ελέγχεται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ή η νόμιμη 

εκπροσώπηση τους. 

Στη συνέχεια ελέγχονται οι φάκελοι των προσφορών εξωτερικά και στη συνέχεια αριθμού-

νται κατά τη σειρά επίδοσης και μονογράφονται από όλα τα μέλη Επιτροπής. 

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανοίγει πρώτα τον κυρίως φά-

κελο κάθε προσφοράς και αφού διαπιστώνει ότι περιέχει και τα τρία τμήματα (το φάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο Οικονομι-

κής Προσφοράς), αριθμούνται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικο-

νομικής Προσφοράς σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του εξωτερικού φακέλου τους και μο-

νογράφονται από όλα τα μέλη. Ανοίγει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογρά-

φει κατά φύλλο και ελέγχει τα δικαιολογητικά και τις δηλώσεις του άρθρου 8, της παρούσας 

διακήρυξης. Στη συνέχεια αποσφραγίζει, μονογράφει κατά φύλλο και ελέγχει το φάκελο της 

Τεχνικής Προσφοράς. 

Για όσους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει ότι δεν πληρούν τις 

τυπικές προϋποθέσεις επέρχεται αποκλεισμός και επιστρέφεται και ο φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίπτονται κατά τον έ-

λεγχο των δικαιολογητικών (δηλώσεις) και της Τεχνικής Προσφοράς, επιστρέφονται μέσω 

της υπηρεσίας. 

Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς, (όσων υποψηφίων οι φάκελοι δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν από την επιτροπή ότι πληρούν τους όρους της 

διακήρυξης) μπορούν να αποσφραγιστούν την ίδια μέρα, κατά την κρίση της επιτροπής. Δια-

φορετικά εάν η επιτροπή του διαγωνισμού θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος, θα 

ανοιχθούν σε μέρα και ώρα που θα οριστεί και γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. 





 

 

Β) Διαδικασία αξιολόγησης :  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κρι-
τηρίων:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(Κi) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σi) 

Κ1 

Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων της τελευ-
ταίας τριετίας 
Ανάλογα με την εμπειρία στην υλοποίηση συναφών 
έργων προστίθενται: 
1-5 έργα: 5 επιπλέον μονάδες 
6-10 έργα: 10 επιπλέον μονάδες 
>10 έργα : 20 μονάδες 

30% 

Κ2 

Πλήθος Ομάδας έργου 
Για περισσότερα των 3 μελών της Ο.Ε. προστίθενται:  
4-5 μέλη: 10 επιπλέον μονάδες 
6-7 μέλη: 15 επιπλέον μονάδες 
>7 μέλη: 20 μονάδες 

20% 

K3 
 
Μεθοδολογία και προσέγγιση του έργου 
 

50% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                             100% 
 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως 
περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.   
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η 
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς 
θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  
Τ = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 +……+ σν x Κν 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιά-
ζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών εί-
ναι σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το 
γινόμενο του πηλίκου της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin 
προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Πι. 
 
Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει 
κατά τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:  
 

ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Πmin/Πi) 





 

 

Όπου:  
Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες 
κριτηρίων αξιολόγησης.  
Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων)  
Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  
Πi η συνολική αξία της προσφοράς i  
ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  
 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύ-
τερο ΣΒ. 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνι-

κών προδιαγραφών δεν θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση και απορρίπτονται. 

2. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προ-

σφερόμενων υπηρεσιών  σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που 

δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την αποσφράγιση των προσφορών εφό-

σον δεν ζητηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταχωρεί σε πρακτικό, που υπογράφει, τα στοιχεία 

αυτών που υποβάλλουν προσφορά καθώς και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων. 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προ-

σφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των 

προσφερομένων τιμών.  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει 

επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών  του άρθρου 9,  της παρούσας, 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμ-

φωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του παραπάνω 

φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρό-

θεσμα στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 





 

 

Όταν ο μειοδότης που προσφέρει την συμφερότερη από οικονομική άποψη  προσφορά, δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 9 της πα-

ρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προ-

σφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επό-

μενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προ-

σκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή πε-

ρισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνι-

σμός ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ  13 -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (άρθρ. 127 του ν.4412/2016) 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο: 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ 

(χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθε-

σμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πρά-

ξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυ-

ξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την κα-

ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρα-

κτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της ά-

σκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ  14 - ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρ. 105 & 106  του Ν.4412/2016)  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει: 

1. Την κατακύρωση του διαγωνισμού, για το σύνολο ή μέρος του έργου που προκηρύχθηκε.  

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 





 

 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της δια-

πραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπη-

ρεσίας. 

4. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: 

ι) όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υπό ανάθεση έργο  

ιι) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

Το αρμόδιο όργανο του ΠΤΑ κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μετά από γνω-

μοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στον προσφέροντα με τη υψηλότερη 

συγκριτική τιμή (Σβ) εξ αυτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

τους όρους της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (άρθρ.105 του Ν.4412/2016) 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο ό-

λων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προ-

σφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιο-

τυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέ-

τουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύμβασης 

που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, υποχρεώνεται να προσέλθει να υ-

πογράψει την σχετική σύμβαση σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης . 

Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα η ανακοίνωση απευθύ-

νεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχε-

τική τηλεομοιοτυπία στον ίδιο τον προσφέροντα. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον ανά-

δοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κα-

τατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμ-

βαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 





 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΣΥΜΒΑΣΗ (άρθρ.106 του Ν.4412/2016) 

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέ-

ρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προμήθειας/υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προ-

κήρυξη. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δί-

καιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την παράταση της 

υλοποίησης του έργου χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού Αντικειμένου που αναφέρεται 

στην παρούσα προκήρυξη, εφόσον συμφωνούν σε αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (άρθρ.72 του Ν. 4412/2016 ) 

Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθρο 72, του Ν. 

4412/2016 ) 

 

Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγ-

γύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της  σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περί-

πτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης, 

 β) τον εκδότη, 

 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

 δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 





 

 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του ο-

ποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την κα-

ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από τον συμβατικό χρόνο.)  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύη-

σης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται και 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχει-

ρήσεις 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο πα-

ρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή με-

ρίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους.  

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης. 





 

 

 

 Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύ-

ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 -  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όταν ο ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή της σύμ-

βασης, απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή του 

για την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, απόσπασμα πρα-

κτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο). 

 

ΑΡΘΡΟ 18 -  ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρ.200 του ν.4412/2016) 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του ποσού της συμβατικής αξίας μετά 

την οριστική παραλαβή του εκάστοτε παραδοτέου (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής πα-

ραλαβής), ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτού-

μενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147), από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών του Κανονι-

σμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, υπό την προϋπόθεση της προηγού-

μενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά 

την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Ειδικότερα, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με: 

• Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτα-

σης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτο-

σήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

• Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού 

 





 

 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέ-

ρειας Δυτικής Ελλάδας ετών 2019 και 2020 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1426. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ.  105, 203 του Ν.4412/16)) 

Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στον 

τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών : 

α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και  

β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει 

την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα 

υπόλοιπα δικαιολογητικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη της επι-

τροπής διαγωνισμού, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανά-

θεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισμού, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Κατάπτωση μερική ή ολική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής ή καλής ε-

κτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση 

β) Ανάθεση  στους επόμενους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό 

είτε με απευθείας αγορά, είτε με διενέργεια διαγωνισμού. 

γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του 

διαφέροντος που θα προκύψει. 

δ) Προσωρινώς ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη από αντίστοιχους διαγωνι-

σμούς του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 74 του Ν.4412/2016) 

Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του μειοδότη είναι άσχετες με την κατ' αυτού ποινική δίωξη 

εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση 

της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για 

κάθε ζημιά της υπηρεσίας από τον μειοδότη, η κάθε αξίωσή της κατά αυτού θα κρατείται 

απ' ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται σαν έσοδο 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το δικαίωμα της επιλογής έχει το αρμόδιο από το 

νόμο όργανο, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής διαγωνισμού. Γενικά σε κάθε 

 





 

 

περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές 

περί προμηθειών διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρ.57 ΤΟΥ Ν.4412/16) 

Δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ  22 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ.206,208,209,213,207 του Ν.4412/16) 

• Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα περίπου εννέα (9) μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 

ολοκληρώνεται πριν τη λήξη του έργου ΙNVESTMENT (31/5/2020).  

• Σε περίπτωση παράτασης ή μετάθεσης της ημερομηνίας λήξης του έργου παρατείνεται 

ή μετατίθεται αντίστοιχα η διάρκεια της σύμβασης χωρίς τροποποίηση του 

οικονομικού αντικειμένου αυτής. 

•  Τόπος παράδοσης των υπηρεσιών: η έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

• Τον ανάδοχο βαρύνουν τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις.  

• Η παραλαβή του έργου θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 

του Ν. 4412/2016 από την επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου ή κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρ. 204 του Ν. 4412/2016) 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως 

αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνω-

μοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 

αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδή-

ποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.  





 

 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληρο-

φορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  25 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέ-

λεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 -  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρ. 66, 376- παρ.4,5-, 377,379) 

➢ Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.ptapde.gr), 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

➢ Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί σε περίπτωση που το αποτέλε-

σμα αυτού κριθεί ασύμφορο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 -  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για κάθε γενικά ζήτημα που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη και για κάθε παράβαση των 

όρων της σύμβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

& 2014/25/ΕΕ)». 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.ptapde.gr/




 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 & 5 ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ INVESTMENT ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-

ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

3 .   Π ΑΡ ΑΡΤ Η ΜΑ Β ’  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr




 

 

Σελίδα 32 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ. 
 

Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  
 ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε με το Ν.2218/1994 

στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας, και από το 2011 υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3852/2010 ("Καλλικράτης").  

Αντικείμενο των εργασιών του Ταμείου αποτελεί η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων για λογαριασμό της Περιφέρειας, κι άλλων χρηματοδοτήσεων που αφορούν σε αναπτυξιακά 

προγράμματα και ανατίθενται σε αυτό σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού  Συμβουλίου. Μεταξύ 

άλλων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διαχειρίζεται και υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα με σκοπό την 

μετάδοση καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ότι αφορά τον περιφερειακό αναπτυξιακό 

σχεδιασμό και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας. 

Το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της υποβολής προτάσεων σε διάφορα προγράμματα 

χρηματοδότησης (εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα) και εφόσον αυτά εγκριθούν, την υλοποίηση, την 

παρακολούθηση και εφαρμογή αυτών. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί πλήρως μηχανογραφημένο 

περιβάλλον ενώ διαθέτει μεταξύ άλλων πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση των έργων. 

 

Το έργο INVESTMENT 

 

To έργο INVESTMENT (Innovative e-services and tools for boosting tourist economy and multimodal public 

transportation) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020.  

Επικεφαλής εταίρος είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από την πλευρά της Ελλάδας, μοναδικός άλλος εταίρος 

είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ από την πλευρά της Ιταλίας, 

εταίροι είναι ο Νομός (Province) Taranto (Περιφέρεια Απουλίας), η Τεχνόπολη SCRL - Parco Scientifico 

Tecnologico Valenzano (Bari) και ο Δήμος Ostuni (Περιφέρεια Απουλίας). 

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής καινοτομικών 

υπηρεσιών, που θα διευκολύνει τη μετακίνηση του επιβατικού κοινού (τουρίστες και πολίτες) σε σημεία 

ενδιαφέροντος και τουριστικά αξιοθέατα των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Απουλίας, με τη χρήση 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  Ειδικότερα, το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει λύσεις συνδυασμένης χρήσης 
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ΜΜΜ προς τα ιδιαίτερα αξιόλογα αξιοθέατα των Περιφερειών Δυτ. Ελλάδας και Απουλίας (π.χ. Ολυμπία, 

Ostuni), τα οποία βρίσκονται κατά μήκος βασικών τουριστικών «διαδρόμων» μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που πρόκειται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, αναμένεται να 

αποβεί πολλαπλά χρήσιμη σε τουρίστες και πολίτες, καθώς θα προσφέρει για πρώτη φορά υπηρεσίες και 

λύσεις συνδυασμού δρομολογίων ΜΜΜ προς τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα των δύο Περιφερειών, 

που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Επίσης, αναμένεται να αποβεί πολλαπλά χρήσιμη στους φορείς ΜΜΜ των 

δύο Περιφερειών, τουριστικά γραφεία και πράκτορες, προκειμένου να οργανώσουν ακόμη πιο 

αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους προς το κοινό και τους πελάτες τους.    

 

Το έργο χωρίζεται σε συνολικά 6 πακέτα εργασίας, τα οποία έχουν τους ακόλουθους τίτλους: 

-Πακέτο Εργασίας 1: “Management Costs" (Διαχείριση του έργου) 

-Πακέτο Εργασίας 2: "Information and Publicity” (Επικοινωνία και διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου) 

-Πακέτο Εργασίας 3: "Public transit and tourist attractions data Platform” (Πλατφόρμα δεδομένων Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς και Τουριστικών Αξιοθέατων) 

-Πακέτο Εργασίας 4: "Multimodal route planning and tourist planning service” (Υπηρεσίες σχεδιασμού και 

διασύνδεσης δρομολογίων ΜΜΜ και τουριστικών αξιοθέατων)  

-Πακέτο Εργασίας 5: "Decision Support System for Public Transit network optimization” (Σύστημα Υποστήρι-

ξης Αποφάσεων για τη βελτιστοποίηση του δικτύου και των δρομολογίων ΜΜΜ)  

-Πακέτο Εργασίας 6: "Activities outside of eligible area” (Δράσεις εκτός της επιλέξιμης περιοχής) 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς 

την αναθέτουσα αρχή για τη υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων  των πακέτων εργασίας (WP) 3,4 και 

5 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων D.3.2.2., D.3.2.3., D.4.2.5., D.5.2.4., όπως ειδικότερα αναλύεται στις 

επόμενες παραγράφους. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του ανωτέρω έργου και 

συγκεκριμένα της κατηγορίας δαπανών «external expertise & services» απαιτείται η παροχή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών προς την αναθέτουσα αρχή για τα παρακάτω παραδοτέα (σε παρένθεση ο αριθμός του/των 

παραδοτέου/ων από το τεχνικό δελτίο του έργου): 
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Αρ. Παραδο-
τέου 

Αρ. Παραδοτέου 
τεχνικού δελτίου 

έργου 
Τίτλος του παραδοτέου 

Α.1 D 3.2.2  
Συλλογή δεδομένων για τα ΜΜΜ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
(Public transit data collection in Western Greece Region) 

Α.2 D 3.2.3 
Συλλογή δεδομένων για τα τουριστικά αξιοθέατα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
(Tourist attractions data collection in Western Greece Region) 

Α.3 D 4.2.5 

Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδιασμού πο-
λυτροπικών δρομολογίων και τουριστικών υπηρεσιών 
(Pilot execution, monitoring and evaluation of the Multimodal route planning and 
tourist planning service) 

A.4 D 5.2.4 

Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Συστήματος υποστήριξης α-
ποφάσεων για τη βελτιστοποίηση του δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς  
(Pilot execution, monitoring and evaluation of the DSS – Decision Support System for 
public transit network optimization) 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αναλυτικότερα, το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών και οι προδιαγραφές ανά παραδοτέο έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 

Παραδοτέο Α.1: «Συλλογή δεδομένων για τα ΜΜΜ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (Public transit data 

collection in Western Greece Region) 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου D.3.2.2 ο Ανάδοχος θα κληθεί να συνδράμει την Αναθέτουσα Αρχή με τις ακό-

λουθες υπηρεσίες: α) εισαγωγή και επικαιροποίηση δεδομένων (δρομολόγια, διαδρομές, κλπ) στην πλατ-

φόρμα που θα δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών (επικεφαλής εταίρος) και β) προσδιορισμός συντε-

ταγμένων ενδιάμεσων στάσεων ΜΜΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  

Το παραδοτέο Α1 θα έχει τη μορφή αρχείου CSV, ενώ ο Ανάδοχος θα κληθεί να παραδώσει συμπληρωματικά  

και μια Έκθεση/Αναφορά (στην αγγλική γλώσσα) με τα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διαδικασία 

εισαγωγής των δεδομένων στην πλατφόρμα, αλλά και τυχόν άλλα μεθοδολογικά και χρηστικά ζητήματα που 

διαπίστωσε σε σχέση με τη λειτουργία, τη χρήση, την ευελιξία, την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα 

της πλατφόρμας.  

Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη πραγματοποιήσει την απαραίτητη επικοινωνία με το σύνολο 

των παρόχων υπηρεσιών ΜΜΜ (stakeholders) κι έχει συγκεντρώσει μέρος των δεδομένων σε διάφορες (ε-

πεξεργάσιμες και μη) μορφές, ενώ παράλληλα, έχει προχωρήσει σε μερική εισαγωγή δεδομένων στην πλατ-

φόρμα του Παν. Πατρών, τα οποία ο ανάδοχος θα πρέπει να επαληθεύσει ή/και επικαιροποιήσει. 
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Παραδοτέο Α.2: «Συλλογή δεδομένων για τα τουριστικά αξιοθέατα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»  

Το παραδοτέο αυτό αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διαμόρφωση μιας βάσης 

δεδομένων που θα περιλαμβάνει τα σημεία ενδιαφέροντος (Points of Interest) στο σύνολο της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας (19 Δήμοι στις συνολικά τρεις Περιφ. Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας).  

Τα στοιχεία που απαιτούνται να συγκεντρωθούν για κάθε σημείο ενδιαφέροντος, είναι - κατ’ αρχήν - τα 

ακόλουθα:  

✓ Συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) 

✓ Ονομασία στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά 

✓ Απαιτούμενος χρόνος περιήγησης (πχ 30 λεπτά, 1 ώρα, 1,5 ώρα κ.ο.κ.) 

✓ Σημαντικότητα (συμπλήρωση σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή) 

✓ Έκθεση σε καιρικές συνθήκες (υπαίθριο ή εντός κλειστού χώρου) 

✓ Κατηγορία και υπο-κατηγορία (συμπλήρωση σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή) 

✓ Περιγραφή στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά 

✓ Κόστος εισόδου 

✓ Φωτογραφία 

✓ Διεύθυνση στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά 

✓ Στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο, e-mail 

✓ Website URL 

✓ Wikipedia URL 

✓ Προσβασιμότητα (πρόβλεψη υποδομών για άτομα με αναπηρία) 

✓ Ωράριο λειτουργίας (Δευτέρα έως Κυριακή) 

✓ Περίοδος λειτουργίας (valid from-to) 

✓ Σημειώσεις 

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος με τα απαιτούμενα στοιχεία ανά σημείο ενδιαφέροντος ενδέχεται να 

τροποποιηθεί, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τον επικεφαλής εταίρο (Παν. Πατρών), που έχει την 

ευθύνη για το έργο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη συγκεντρώσει έναν βασικό αριθμό σημείων ενδιαφέροντος (Points of Interest), 

τον οποίο θα παραδώσει στον ανάδοχο του έργου. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος πρέπει να εμπλουτίσει 

τον κατάλογο αυτό, και να συμπεριλάβει κατ’ ελάχιστο 300 σημεία ενδιαφέροντος (100 ανά περιφερειακή 

ενότητα). 

Το παραδοτέο Α1, θα έχει κατ’ αρχήν τη μορφή πίνακα Excel ή αρχείου CSV συνοδευόμενου από φωτογρα-

φικό υλικό σε επαρκή ευκρίνεια και ανάλυση, απαλλαγμένου από κάθε είδους πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει το παραδοτέο και σε άλλη μορφή. 
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Παραδοτέο Α.3: «Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδιασμού πολυ-

τροπικών δρομολογίων και τουριστικών υπηρεσιών» (Pilot execution, monitoring and evaluation of the 

Multimodal route planning and tourist planning service) 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου D.4.2.5, o Ανάδοχος θα κληθεί να κατασκευάσει και να εκτελέσει σενάρια χρή-

σης της υπό διαμόρφωση εφαρμογής από τον επικεφαλής εταίρο (Παν. Πατρών). Τα σενάρια αυτά θα πρέπει 

να παρουσιάζουν ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση, αλλά και χωρική διασπορά (σε όλες τις Π.Ε.: Αχα-

ΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας), ώστε να υπάρξει η δυνατότητα για μια - κατά το δυνατόν - καθολική 

αξιολόγηση της εφαρμογής σε θέματα χρηστικότητας, αξιοπιστίας, αποτελεσματικότητας κ.ο.κ.  

Ως βασικά κριτήρια αξιολόγησης της εφαρμογής (τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν μέσω της εκτέλεσης σε-

ναρίων ταξιδιού) αναφέρονται τα ακόλουθα (ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός):  

- Χρόνος απόκρισης εφαρμογής 

- Αριθμός προτεινόμενων αξιοθέατων (PoI - Points of Interest) ανά προτεινόμενη διαδρομή 

- Συχνότητα εναλλαγής μέσου μεταφοράς  

- Ποικιλία προτεινόμενων ΜΜΜ 

Το παραδοτέο Α3 θα έχει τη μορφή Έκθεσης/Αναφοράς (στην αγγλική γλώσσα), η οποία θα περιλαμβάνει 

δύο (2) μέρη. Στο πρώτο μέρος, θα παρουσιάζονται τα σενάρια που εκτελέστηκαν και τα αποτελέσματα αυ-

τών (διαδρομές και αξιοθέατα που προτάθηκαν, κλπ), καθώς και η αξιολόγηση με βάση τα παραπάνω – και 

όχι μόνον – κριτήρια αξιολόγησης της υπό διαμόρφωση εφαρμογής. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης/Αναφο-

ράς, ο Ανάδοχος θα καταγράφει τυχόν μεθοδολογικά και τεχνικά ζητήματα που (ύστερα από την εκτέλεση 

των σεναρίων) θα έχει διαπιστώσει ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη ο δημιουργός της εφαρμογής (Παν. Πα-

τρών), με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία και χρήση της εφαρμογής, ώστε να είναι όσο πιο εξυπηρετική, αξιό-

πιστη αλλά και φιλική γίνεται, προς το χρήστη. 

 

Παραδοτέο Α.4: «Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της Συστήματος Υποστήριξης Απο-

φάσεων για τη βελτιστοποίηση του δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς » (Pilot execution, monitoring and 

evaluation of the DSS – Decision Support System for public transit network optimization) 

Το Α4 παραδοτέο, το οποίο συνδέεται με το παραδοτέο D.5.2.4., θα έχει τη μορφή Έκθεσης / Αναφοράς (στην 

αγγλική γλώσσα). Στόχος θα είναι να καταγραφούν κρίσιμα ζητήματα ανατροφοδότησης των παρόχων υπη-

ρεσιών ΜΜΜ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (stakeholders), προκειμένου να βελτιώσουν τις προσφερό-

μενες υπηρεσίες τους.  

Η Έκθεση/ Αναφορά, θα αρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, η αξιολόγηση θα εστιάζει στην αξιολό-

γηση των τεχνικών δυνατοτήτων της εφαρμογής, να εντοπίζει και να ειδοποιεί τον εκάστοτε πάροχο υπηρε-

σιών ΜΜΜ, για αδυναμίες των προσφερόμενων υπηρεσιών του (σημεία ή/και δρομολόγια συμφόρησης, 

δρομολόγια με πολύ περιορισμένη ζήτηση, περιοχές ανεπαρκώς εξυπηρετούμενες με βάση τη ζήτηση, 

κ.ο.κ.). Στο δεύτερο μέρος, η Έκθεση/ Αναφορά, θα περιλαμβάνει ποιοτική αξιολόγηση σε σχέση με το υπάρ-

χον δίκτυο συγκοινωνιών και τη δυνατότητά του να καλύψει τα αξιοθέατα (Points of Interest) που διαθέτει 
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η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα των σημαντικότερων σημείων ενδιαφέροντος από τουριστική 

άποψη. Ιδανικά, η αξιολόγηση θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις /προτάσεις για τη 

βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΜΜΜ στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την υπάρχουσα ζήτηση 

αλλά και την σπουδαιότητα των σημείων ενδιαφέροντος.  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τεχνική του προσφορά να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται οι 

απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος παραρτήματος. 

Ειδικότερα, ζητείται από τον ανάδοχο να περιγράψει με σαφή και περιεκτικό τρόπο (όχι πλέον των 10-12 

σελίδων συνολικά) τα ακόλουθα (σε παρένθεση δίνεται η βαρύτητα των σημείων της ανάπτυξης της 

μεθοδολογίας κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς): 

1. Την κατανόηση του αντικειμένου του έργου και των ζητούμενων υπηρεσιών. (30 - 35 μονάδες) 

2. Την μεθοδολογία ανάλυσης των απαιτήσεων και τον τρόπο συνεργασίας με την αναθέτουσα αρχή 

για την επίτευξη των αποτελεσμάτων, περιγράφοντας εν συντομία τις φάσεις υλοποίησης και το 

χρονοδιάγραμμα αυτών, τα κρίσιμα ορόσημα του έργου, τους κινδύνους και τους κρίσιμους παράγοντες για 

την επίτευξη των στόχων του έργου. (27 – 30 μονάδες) 

3. Την μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και του τρόπου προσέγγισης των 

δικαιούχων και των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των αναγκών, με ιδιαίτερη αναφορά 

(ενδεικτικά) στους φορείς που θα απευθυνθεί. (27 – 30 μονάδες) 

4. Περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου που θα απασχοληθεί στο έργο, και των 

διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού. (16 – 20 μονάδες)   

5. Τυχόν επιπλέον υπηρεσίες που θα προσφερθούν. (0 – 5 μονάδες) 

Διευκρινίζεται ότι η μη συμπλήρωση των 100 μονάδων κατά την αξιολόγηση των ανωτέρω σημείων επιφέ-
ρει την απόρριψη της προσφοράς από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το παραδοτέο κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνεται σε μια έκθεση αναφοράς (deliverable report). 

Όλα τα παραδοτέα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα ενώ θα περιλαμβάνεται και επιτελική σύνοψη 

στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. O τόπος υλοποίησης συναντήσεων, συνεντεύξεων 

και λοιπών επαφών που απαιτηθούν θα είναι εντός της χωρικής ενότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και είναι υποχρεωτική η παρουσία του αναδόχου.  
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Το σύνολο των παραδοτέων πρέπει να είναι ελεύθερα παντός είδους πνευματικών δικαιωμάτων. Τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τον Ανάδοχο στον Εργοδότη, με την 

αποδοχή του παραδοτέου. 

Η παραλαβή όλων των παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 

Σύμβασης που θα ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τόπος παροχής των υπηρεσιών (παραλαβής των παραδοτέων) ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ 

- ΠΔΕ, Διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, Πάτρα). Δαπάνες οι οποίες θα 

προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για συναντήσεις με ενδιαφερόμενους εμπλεκόμενους φορείς 

(stakeholders) και την ομάδα έργου ΠΤΑ-ΠΔΕ βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για την εκτέλεση της σύμβασης η αναθέτουσα αρχή εκτιμά ότι απαιτείται εκ μέρους του αναδόχου η επαρκής 

στελέχωση - διαθεσιμότητα τουλάχιστον τριών μελών στην ομάδας υλοποίησης του έργου, κατάλληλων 

ειδικοτήτων. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον 3μελή ομάδα έργου 

αποτελούμενη από επιστήμονες κατόχους τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων έναν 

(1) Μηχανικό με κατεύθυνση μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών,  έναν (1) πληροφορικής 

(software), κι έναν (1) με κατεύθυνση μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος οφείλει στην τεχνική 

προσφορά του να προσκομίσει πίνακα ομάδας έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους, 

συνοδευόμενο από τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα αυτών και τίτλους  σπουδών (σε απλά αντίγραφα). 

Σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη απαιτείται επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του 

στην ομάδα έργου.  

Επιπροσθέτως, για την αξιολόγηση της εμπειρίας του αναδόχου απαιτείται η προσκόμιση πίνακα 

υλοποίησης συναφών έργων με αναφορά στον τίτλο, τον εργοδότη, το αντικείμενο και την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

Τίτλος έργου Εργοδότης Αντικείμενο Ημερομηνία έναρξης-

λήξης 

    

συνοδευόμενου από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή παραλαβής του εργοδότη (απλά φωτοαντίγραφα). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική επικοινωνία με την ομάδα έργου ΠΤΑ/ΠΔΕ στα γραφεία της ΠΔΕ 

σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις της ομάδας έργου και τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Η επιλογή των 
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χώρων των συναντήσεων, των προωθητικών μέσων, του χρόνου και των αποδεκτών του συνόλου του 

επικοινωνιακού υλικού του έργου, τελούν υπό την έγκριση της αναθέτουσας αρχής και σε κάθε περίπτωση 

θα προηγείται συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας έργου. 

Σε κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας και επικοινωνίας (π.χ. παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, 

παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ) θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του 

Προγράμματος Greece-Italy 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.) για τις 

οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και με τις 

οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείξεις της ομάδας έργου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. που 

θεωρούνται δεσμευτικές για την επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση των ανωτέρω. 

Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη 

λήξη του έργου INVESTMENT, ήτοι έως 31-5-2020. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί (παραταθεί) η συνολική 

διάρκεια του έργου θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και η ημερομηνία λήξης των υπηρεσιών της σύμβασης, 

χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.  

Στη συνέχεια παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών του έργου το οποίο καθορίζει και τη συνολική 

διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους δράσεων. Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους δράσεων 

των υπηρεσιών είναι δυναμικό και εξαρτάται κατά περίπτωση από την πρόοδο των εργασιών όλων των 

εταίρων του έργου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο θα οριστούν οι ημερομηνίες 

παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων αυτής όπως θα έχουν διαμορφωθεί έως τότε. Ωστόσο, οι 

ημερομηνίες αυτές δύνανται να προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες 

του έργου. Οι τροποποιήσεις αυτές θα κοινοποιούνται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς τον 

ανάδοχο, ο οποίος θα οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές. 

Έτος /  
μήνας /  

παραδοτέο 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Α.1                              

Α.2                              

A.3                  

A.4                  
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ενάριθμος ΠΔΕ 2018ΕΠ30160037). Η εκτιμώμενη αξία 

σύμβασης ανέρχεται σε ευρώ, με ΦΠΑ: 35.000€.  

Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανά παραδοτέο: 

Αριθ. 
Παραδοτέου 

Τίτλος του παραδοτέου 
Προϋπολο-

γισμός  
(με ΦΠΑ) 

Σύνολο Π/Υ 
ανά Ομάδα 
Υπηρεσιών 

A.1 
Συλλογή δεδομένων για τα ΜΜΜ της Περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας  

7.000€ 

35.000€ 

A.2 
Συλλογή δεδομένων για τα τουριστικά αξιοθέατα της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  8.000€ 

A.3 
Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της εφαρμογής σχεδιασμού πολυτροπικών δρομολο-
γίων και τουριστικών υπηρεσιών 

10.000€ 

A.4 
Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
του Συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη βελτι-
στοποίηση του δικτύου μέσων μαζικής μεταφοράς 

10.000€ 

 

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 & 5 ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ INVESTMENT ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-

ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 

 

 

 

 

 

4 .  Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ  Α   Γ ΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπογράψει και 
θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 
Ιδιότητα: 
Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 
 
ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Που αφορά το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 
& 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INVESTMENT ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020», σύμφωνα με τη αριθ.  
…………………… διακήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ.  
 
Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομι-
κούς όρους: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξία χωρίς ΦΠΑ  σε Ευρώ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

Αξία με ΦΠΑ σε Ευρώ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

A.1 
Συλλογή δεδομένων για τα ΜΜΜ 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

  

A.2 
Συλλογή δεδομένων για τα τουρι-
στικά αξιοθέατα της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

  

A.3 

Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της εφαρμογής σχε-
διασμού πολυτροπικών δρομολο-
γίων και τουριστικών υπηρεσιών 

 
 

A.4 

Πιλοτική εκτέλεση, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του Συστήματος υ-
ποστήριξης αποφάσεων για τη βελτι-
στοποίηση του δικτύου μέσων μαζι-
κής μεταφοράς 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ) 

Ολογράφως:………………………………………….. 

Αριθμητικώς:………………………………………… 

 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνι-
σμού. 
 

Ο προσφέρων 
 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 & 5 ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ INVESTMENT ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-

ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 

 

 

 

 

 

4 .  Π  Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ  Α   Δ ’  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδι-

κασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η α-

διαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέ-

τοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50051 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, ΤΚ 26441 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κ. Στάθης Παπαχριστόπουλος 

- Τηλέφωνο: 2613-613670 

- Ηλ. ταχυδρομείο: spapaxristopoulos@ptapde.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ptapde.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3, 4 & 5 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INVESTMENT ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 

 

CPV: 75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [      ] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

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 εγκατά-

στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 

άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δι-

κτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μι-

κρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας εί-

ναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατά-

λογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιη-

τικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-

ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά πε-

ρίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπλη-

ρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό α-

ριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περί-

πτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι-

στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέ-

ρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επί-

σημο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληρο-

φορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότη-

τες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική δια-

κήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 

στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευ-

θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δε-

δομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη δια-

δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

νους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-

φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή-

κοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-

χουσας 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. 

[   ] 

 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr




 

 

Σελίδα 47 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ. 

 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που εί-

ναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της πα-

ρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικα-

νότητες άλλων οικονομικών φορέων προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επι-

λογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που κα-

θορίζονται 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 υπη-

ρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυ-

νοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 

προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομι-

κός 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 ανα-

θέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινό-

μενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 

σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική 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 καταδί-

κες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική από-

φαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-

πτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπρο-

σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατί-

θενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικα-

στική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην ο-

ποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος απο-

κλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύ-

θυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-

σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 

έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 

της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-

καστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύ-

θυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

[] Ναι [] Όχι  
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την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-

κανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής α-

σφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-

χρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-

σης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής α-

σφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-

νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα-

βολή 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 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-

κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): xxiii 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυ-

ότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγ-

γελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-

μείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου απο-

κλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποια-

δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-

στή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριο-

τήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποί-

ους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύ-

ναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανό-

μενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νο-

μοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συ-

νέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σο-

βαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφω-

νίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυ-

χόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθε-

σης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] 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 προετοιμασία της διαδικασίας σύνα-

ψης της σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σο-

βαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμ-

βασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέ-

τοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμ-

βασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-

βαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφο-

ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση 

της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-

τές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-

στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτού-

νται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα 

φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με α-

θέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-

σεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-

τοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ-

ρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παρα-

πλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση;  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-

βαιώσει ότι δεν του έχουν επιβληθεί μέσα 

σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-

βολής προσφοράς:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώ-

ματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-

σεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρα-

κτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική α-

πόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υ-

ψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύ-

πτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέ-

ντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώ-

ματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβά-

σεις της εργατικής νομοθεσίας που αφο-

ρούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προ-

κύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργη-

θέντες ελέγχους; 

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρ-

θρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-

δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγ-

γράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

κονομικός 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 Μέ-

ρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κρι-

τηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επι-

λογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγ-

γραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες α-

νταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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 περί-

πτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογη-

τικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή δια-

τίθεται δωρεάνxxxiii. 

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

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυ-

ξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/ση-

μείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τoυ διαγωνι-

σμού για την «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 3, 

4 & 5 του Έργου INVESTMENT του Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».xxxiv 

 

Ημερομηνία, τόπος, σφραγίδα και υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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. 

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, 
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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) "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), 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (ΙΚΕ), 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. 
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xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

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

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

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

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

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

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

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

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

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

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

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

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii 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.  

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr




 

 

Σελίδα 62 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ. 

 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr 

                                                                                                                                                     
xxxiv Να σημειωθεί οτι η αναθέτουσα αρχή ως Ν.Π.Ι.Δ δεν διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση στις περισσότερες 

εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ποινικό μητρώο) και ως εκ τούτου απαιτείται η υποβολή των σχετικών 

δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς. 
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