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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 : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ». Ειδικότερα το αντικείμενο του διαγωνισμού 

περιγράφεται στο Παράρτημα Β’. 

 

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

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

αξιολόγηση 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 συγκρότησης, 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 

διαγωνισμού 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 

προσφορά 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 

Προγραμματισμού και Μελετών του ΠΤΑ ΠΔΕ  (κ. Λαμπαδάρης, email: alampa-

daris@ptapde.gr,  τηλ. 2613-613662) το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από  την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον οι διευκρινίσεις 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. 

2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας 

(Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 

32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με 
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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 προσφορών, 21/08/2020 και μέχρι 14:00. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος 

άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

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

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα 

έγγραφα 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 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

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

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον 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, στον βαθμό που η υπό  

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

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω 

συμφωνίας  , 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 

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων. 





 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή 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 στον διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους 

διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης (ήτοι από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών).  

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 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να 

επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

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

περίπτωση, 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 

δραστηριότητας και ως εκ τούτου στον 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 εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις 

προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού.  





 

 

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον 4μελή ομάδα 

έργου αποτελούμενη από επιστήμονες κατόχους τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, εκ των οποίων  έναν (1) Υπεύθυνο έργου, κάτοχο πανεπιστημιακού και 

μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών και δεκαετή εμπειρία στην διοίκηση συμβουλευτικών 

έργων, τρία (3) στελέχη με πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών και 

πενταετή εργασιακή εμπειρία που αθροιστικά να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:  

σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη επενδυτικών έργων, στρατηγικός και επιχειρησιακός 

σχεδιασμός, ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας και περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

 
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 

μεμονωμένο 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 

ακόλουθους 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 

καταπολέμησης 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 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 

2803/2000 (Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως 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 





 

 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, 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 δραστηριότητες 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 

προστασία 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 

αποδείξει 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 

υποχρεώσεις 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, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

  
 

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

προσφέρων 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 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται 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 

ανταγωνισμού,  

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 

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

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

παρεμβατικά, μέσα,  

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

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 





 

 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(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 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της 

παρούσας,  

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν 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 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη 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 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

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

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης 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. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος.  

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

διαδικασίας 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 

αναφέρονται 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 οικονομικός 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 αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη 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)  

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε 

ισχύει  στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι : 

Α. κατά την  κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη  όλους τους όρους της 

παρούσας, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

Β. Αποδέχονται και πληρούν τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος 

Β’ της παρούσας Διακήρυξης. 

Γ. Τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή. 

Δ. Εναρμονίζονται πλήρως με τις εφαρμοστικές διατάξεις του Νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ 

137/Α΄/29-8-2019) και τις διαδικασίες που ορίζονται από αυτόν. 

 

β) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, ως 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, 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 α του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη 

ενότητα 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 

προκαταρκτική 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 εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτόν. 

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 

εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

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

σελίδα 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. 

 

Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον 

αφορά τους φορείς αυτούς. 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 

περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει 

τόσο το δικό του Τ.Ε.Υ.Δ. όσο και χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση 

νομικού προσώπου από το  νόμιμο εκπρόσωπο  σύμφωνα με το καταστατικό), πρέπει να 





 

 

φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών  και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

 

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

 

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

κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

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

σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται 

και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

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

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

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

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

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

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

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 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 εθνικό 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 δραστηριότητες, 

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 απόπειρα 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 

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

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 

309 της 25/11/2005, σ.15), 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 του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων 

και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 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). 

 

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 

προϋποθέσεις. 

 

Σημείωση: Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα 

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

α) στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές 

β) στις περιπτώσεις Α.Ε. αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, αφορά τους νόμιμους εκπρόσωπούς του. 

δ) σε περίπτωση συνεταιρισμού αφορά  τον πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού του 

Συμβουλίου, 

καθώς και όλες τις οντότητες στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσωρινός 

μειοδότης. 

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 





 

 

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

τελευταίου 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 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις 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 

αναφέρονται 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 προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. 

 

(4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης 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. Εφόσον δεν  

είναι εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από το ΣΕΠΕ, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 

την έκδοση του πιστοποιητικού. 

 

(5) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης των 

τελευταίων τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. 





 

 

(6) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα από την οποία να 

προκύπτει ότι δεν του έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού , σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

(7) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (για νομικά πρόσωπα το πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης να είναι έκδοσης των τελευταίου τριάντα (30) εργάσιμων ημερών 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης): 

Α) Για συμμετέχοντες Φυσικά Πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 

μεταβολές 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 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

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

περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 

υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που 

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

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 

αντίκλητος, 

• 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 

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

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και 

υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 

διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως 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 στον διαγωνισμό 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

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

συμμετέχει 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 

συμβολαιογραφική 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 κοινοπραξία, 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 

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

και αντίκλητος.  





 

 

• Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού 

διαστήματος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του 

διαγωνισμού.  

 

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

υποβάλλει 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 στον διαγωνισμό.  

 

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

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις 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 

αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

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

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
α) οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή τους και 
β) οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
γ) τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται και για τις οντότητες στις ικανότητες των 
οποίων στηρίζεται ο προσωρινός μειοδότης. 
 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να 

ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα 

προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, 

η προσφορά θα απορρίπτεται. 





 

 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, τότε «απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομισθεί) 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή 

ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών τότε «απορρίπτεται η 

προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομισθεί) 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 

προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας 

ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, τότε «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον είχε προσκομισθεί) και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί 

στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και το 

άρθρο 75 του ίδιου νόμου, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 

της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις  

ανωτέρω περιπτώσεις είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016. 





 

 

 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

 

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

Ν.4412/16) 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στον 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 

περιέχεται ένας υπο-φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, ένας υπο-

φάκελος 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 - 14:00 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία του παραπάνω 

Τμήματος. 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 

απευθύνεται στην παραπάνω διεύθυνση, και με τις ίδιες κατά τα παρακάτω ενδείξεις και με 

την επιπλέον 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 14:00 μ.μ. Δεν θα ληφθούν υπόψη 

προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

αποστάλθηκαν 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 

ευκρινώς: 





 

 

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 

δικαιολογητικά 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 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. H τεχνική 

προσφορά 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 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 





 

 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

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

διαγωνιζομένου, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

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

διακήρυξης. 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 

προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

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

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Εάν δεν προκύπτει με σαφήνεια 

η προσφερόμενη 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 

περιεχόμενο 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 

εγγράφως 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 

αντιγράφων εγγράφων» ισχύει: 

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά 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 

αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση 

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

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 

αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

• Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται το ανώτερο σε εξήντα χιλιάδες ευρώ 

(60.000 €), μη 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 

νόμιμες 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 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης σύμφωνα με το 

παράρτημα 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, 





 

 

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων 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 την  24/08/2020 ημέρα Δευτέρα 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 

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

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

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

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο 

Οικονομικής Προσφοράς), αριθμούνται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 

και Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του εξωτερικού φακέλου τους 

και μονογράφονται από όλα τα μέλη. Ανοίγει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

μονογράφει 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 

έλεγχο 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. 

Διαφορετικά 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 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 
κριτηρίων:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(Κi) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σi) 

Κ1 
Η ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου του έργου 
και των απαιτήσεων της σύμβασης 

40% 

Κ2 
Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 
μεθοδολογίας υλοποίησης 

30% 

K3 
Η λογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε 
ενότητες εργασιών και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

20% 

K4 

 
Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων 
στα μέλη της ομάδας έργου και τα επίπεδα διοίκησης 
 

10% 

 

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 + σ3 x Κ3 +  σ4 x Κ4 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.  





 

 

Η τελική βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα ο Τελικός 

Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της συγκεκριμένης προσφοράς Τi προς 

την υψηλότερη βαθμολογικά προσφορά Tmax 

Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών.  

Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι 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 Πi. 

 
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 μεγαλύτερο ΣΒ. 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

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

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

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

προσφερόμενων 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 

εφόσον 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 

προσφορών, 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, 

σύμφωνα 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 εμπρόθεσμα 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 

παρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη 

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

παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την 

αμέσως επόμενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 

από αυτές, ο διαγωνισμός 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 

προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε 

(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 





 

 

2. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 

ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. 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 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό 

της άσκησης 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 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

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 

γνωμοδότηση 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 όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 





 

 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

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

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα 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 

υπογράψει 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 

απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 

στέλνεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον ίδιο τον προσφέροντα. Στην περίπτωση που η 

πληρωμή στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

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

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΣΥΜΒΑΣΗ (άρθρ.106 του Ν.4412/2016) 

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

λεπτομέρειες 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 

Προκήρυξη. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό 

Δίκαιο 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.  





 

 

Σημειώνεται ότι η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Τυχόν υποδιαίρεση αυτής σε 

τμήματα και ανάληψή της από διαφορετικούς οικονομικούς φορείς, θα προκαλούσε τεχνικές 

δυσκολίες στην Αναθέτουσα Αρχή για την αποτελεσματική διαχείριση του συνολικού 

συμβατικού αντικειμένου και θα έθετε σε διακινδύνευση την προσήκουσα και συντονισμένη 

εκτέλεση της προμήθειας. Τα παραδοτέα που συναπαρτίζουν το δημοπρατούμενο είδος του 

διαγωνισμού δεν αποτελούν ένα ανομοιογενές σύνολο ειδών με διαφορετικό σκοπό για 

έκαστο αυτών, αλλά ένα ομοιογενές σύστημα με λειτουργική ενότητα. Η Πλατφόρμα 

προώθησης Στρατηγικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υλοποιείται με 

βάση την μεθοδολογία υλοποίησης και ανάλυσης των απαιτήσεων που τίθεται από τον 

εκάστοτε οικονομικό φορέα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλα τα παραδοτέα όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Ως εκ τούτου, απαιτείται το συμβατικό αντικείμενο 

να υλοποιηθεί από έναν και μόνο οικονομικό φορέα στο σύνολό του.  

 

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 

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

ποσοστό 5% επί της αξίας της  σύμβασης, πλέον  Φ.Π.Α.  

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

περίπτωση 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 

οποίου 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 

καταληκτική 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 

εγγύησης 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 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού 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 παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα 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 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 





 

 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή 

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

πρακτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο). 

 

ΑΡΘΡΟ 19 -  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 

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

απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147), από 

τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών του 

Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης 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 

Ανεξάρτητης 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 

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

• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 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 Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας έτους 2020 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 61.00.03.0006 και Κ.Α. 

61.00.03.0011. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 - 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 

επιτροπής διαγωνισμού, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 

ανάθεση 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 

εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση 

β) Ανάθεση  στους επόμενους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στον 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 

διαγωνισμούς 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 

διατάξεις 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 πέντε (5) μηνών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

• 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 

γνωμοδότηση 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 

οποιοδήποτε 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 

πληροφορία 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 

εκτέλεση 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 

αποτέλεσμα 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) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 

  

http://www.ptapde.gr/




 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

3 .   ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Αναθέτουσα Αρχή 

 

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. 

Η Μονάδα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης έχει μεταξύ άλλων την 

αρμοδιότητα της τεχνικής υποστήριξης της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και 

ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη 

αξιοποίηση των πόρων.  

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

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

 

Σκοπός και στόχοι του Έργου 

 

Σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διαμόρφωση του Επενδυτικού 

της Προφίλ καθώς και η υποστήριξη της στην προσέλκυση και προώθηση στρατηγικών επενδύσεων μέσα 

από την αναγνώριση και την κατάλληλη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων. 

Οι επιμέρους στόχοι του έργου αφορούν: 

• Στην  αναγνώριση και ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας. 

• Στην ανάδειξη τομέων προτεραιότητας για την ανάπτυξη της περιφέρειας και την υλοποίηση κρίσιμων 

επενδύσεων. 

• Στην  αναγνώριση και προτεραιοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. 

• Στην ανάδειξη και εξειδίκευση του ρόλου της περιφέρειας στην υποστήριξη και  στην προώθηση 

στρατηγικών επενδύσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αξιοποίησης χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων και εργαλείων. 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr
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Αντικείμενο της σύμβασης 

 

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

την αναθέτουσα αρχή για τη υλοποίηση των πέντε πακέτων εργασίας που φαίνονται στην συνέχεια και 

αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. 

• Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 0: Μεθοδολογική προσέγγιση 

• Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  1: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

• Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  2: Αποτύπωση και ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

• Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  3: Αναγνώριση και προτεραιοποίηση στρατηγικών επενδύσεων 

• Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  4: Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας για τη 

διευκόλυνση και επιτάχυνση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων 

Τα παραδοτέα που αντιστοιχούν στα παραπάνω πακέτα εργασίας φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πακέτο 
Εργασίας 

Αριθμός 
Παραδοτέου 

Τίτλος του παραδοτέου 

ΠΕ.0 Π.0 Εναρκτήρια Αναφορά (Inception Report) 

ΠΕ.1 Π.1 Αναφορά υφιστάμενης κατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

ΠΕ.2 Π.2 
Αναφορά των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

ΠΕ.3 Π.3 Αναφορά στρατηγικών επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

ΠΕ.4 Π.4 
Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διευκόλυνση και 
επιτάχυνση της υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων 

ΠΕ.4 Π.5 
Πλατφόρμα προώθησης Στρατηγικών Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

ΠΕ.4 ΠΕ.6 Αναφορά πιλοτικής εφαρμογής  

 

http://www.ptapde.gr/
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Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των πακέτων εργασίας της σύμβασης  

 

Αναλυτικότερα, το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών και οι προδιαγραφές ανά πακέτο εργασίας ως 

ακολούθως: 

Πακέτα εργασίας Προδιαγραφές 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) 0: 
Μεθοδολογική προσέγγιση 

• Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου (επικαιροποιημένη) 

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (επικαιροποιημένο) 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  1: 
Αποτύπωση υφιστάμενης 
κατάστασης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

• Αποτύπωση του προφίλ της ΠΔΕ   

• Αποτύπωση στρατηγικών επενδύσεων σε εξέλιξη 

• Οικονομετρική Ανάλυση για επί μέρους δείκτες επενδυτικού περιβάλλοντος 

• Αποτύπωση των υφιστάμενων αναπτυξιακών στρατηγικών σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  2: 
Αποτύπωση και ανάλυση των 
ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

• SWOT Analysis 

• Τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη της ΠΔΕ 

• Πλαίσιο ανάλυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ΠΔΕ 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  3: 
Αναγνώριση και 
προτεραιοποίηση 
στρατηγικών επενδύσεων 

• Αναγνώριση στρατηγικών επενδύσεων 

• Προσδιορισμός αναδυόμενων κλάδων επενδυτικού ενδιαφέροντος 

• Προσδιορισμός κριτηρίων – Πρόταση Μοντέλου - Κριτήρια επιλογής κλάδων 
επενδυτικού ενδιαφέροντος 

• Ανάλυση στρατηγικών επενδύσεων 

• Ιεράρχηση Στρατηγικών Επενδύσεων 

Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)  4: 
Ανάπτυξη και πιλοτική 
εφαρμογή Σχεδίου Δράσης 
της Περιφέρειας για τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση 
της υλοποίησης των 
Στρατηγικών Επενδύσεων 

• Εξειδίκευση των απαιτούμενων παρεμβάσεων 

• Αποτύπωση προ απαιτούμενων ενεργειών  

• Αποτύπωση εμπλεκομένων μερών και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων 

• Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής παρεμβάσεων και ανάδειξη κρίσιμων ορόσημων 

• Ανάπτυξη πλατφόρμας προώθησης Στρατηγικών Επενδύσεων 

• Πιλοτική εφαρμογή 

 

 

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): 
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1. Την κατανόηση του αντικειμένου του έργου και των ζητούμενων υπηρεσιών, τους κινδύνους και τους 

κρίσιμους παράγοντες για την επίτευξη των στόχων του έργου (κριτήριο Κ1, 40%) 

2. Την μεθοδολογία υλοποίησης, ήτοι, τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης των 

πληροφοριών, τον τρόπο προσέγγισης των εμπλεκομένων φορέων για την καταγραφή των αναγκών, 

με ιδιαίτερη αναφορά (ενδεικτικά) στους φορείς που θα απευθυνθεί, και τον τρόπο συνεργασίας με 

την αναθέτουσα αρχή για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. (Κριτήριο Κ2, 30%) 

3. Την μεθοδολογία ανάλυσης των απαιτήσεων περιγράφοντας αναλυτικά τις φάσεις υλοποίησης, τις 

ενότητες εργασιών και τη σύνδεσή τους με τα παραδοτέα, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

συμπεριλαμβάνοντας και τα κρίσιμα ορόσημα του έργου. (Κριτήριο Κ3, 20%) 

4. Περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας έργου, με περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των 

επιπέδων διοίκησης στο πλαίσιο υλοποίησης των πακέτων εργασίας του έργου. (Κριτήριο Κ4, 10%) 

 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

Όλα τα παραδοτέα κείμενα θα είναι στην ελληνική γλώσσα, και θα διατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη 

μορφή.  

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 ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ - ΠΔΕ, Διεύθυνση Ν.Ε.Ο. 

Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, Πάτρα) και τα γραφεία του Αναδόχου. 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 τεσσάρων μελών στην ομάδα υλοποίησης του έργου, κατάλληλων 

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

(1) Υπεύθυνο έργου, κάτοχο πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών και δεκαετή 

εμπειρία στην διοίκηση συμβουλευτικών έργων, τρία (3) στελέχη με πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό 
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δίπλωμα σπουδών και πενταετή εργασιακή εμπειρία που αθροιστικά να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:  

σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη επενδυτικών έργων, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, 

ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας και περιφερειακή ανάπτυξη. Για τον σκοπό 

αυτό ο ανάδοχος οφείλει στην τεχνική προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει πίνακα ομάδας 

έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους, συνοδευόμενου από τα σύντομα βιογραφικά 

σημειώματα αυτών, τίτλους σπουδών (σε απλά αντίγραφα) καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτών ότι τα 

στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό τους είναι αληθή και ότι μπορούν να προσκομίσουν τεκμηριωτικά 

στοιχεία εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη απαιτείται 

επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή του στην ομάδα έργου.  

Από το βιογραφικό σημείωμα του εκάστοτε μέλους της ομάδας έργου πρέπει να προκύπτει η ανωτέρω 

εμπειρία. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της εμπειρίας των μελών της ομάδας έργου (είτε ως ανεξάρτητοι 

σύμβουλοι-μελετητές είτε ως στελέχη του οικονομικού φορέα) 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 

    

Ο ανωτέρω πίνακας θα συνοδεύεται  από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/ παραλαβής του εργοδότη (απλά 

φωτοαντίγραφα) ή υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου αναδόχου συνοδευόμενες από τεκμηριωτικά 

στοιχεία (πχ. Μελέτη, συμφωνητικό, λοιπά παραστατικά).  

Ως συναφή έργα θεωρούνται αυτά που εντάσσονται σε κάποιον από τους ακόλουθους τομείς: σχεδιασμός, 

ανάπτυξη, υποστήριξη επενδυτικών έργων, στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός, ανταγωνιστικότητα 

επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική επικοινωνία (μέσω τηλεδιασκέψεων) με την ομάδα έργου ΠΤΑ/ΠΔΕ, 

σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις της ομάδας έργου και τουλάχιστον 1 φορά ανά δύο εβδομάδες.  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

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

(5) μήνες. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί (παραταθεί) η συνολική διάρκεια του έργου θα αναπροσαρμοστεί 
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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. 

 

 

 

Πακέτα εργασίας 
Εβδομάδες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Π.Ε.0                     

Π.Ε.1                     

Π.Ε.2                     

Π.Ε.3                     

Π.Ε.4                     

 
Παραδοτέα  Π.0  Π.1  Π.2      Π.3    Π.4 Π.5   Π.6 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000€) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανά παραδοτέο: 

Αριθ. 
Παραδοτέου 

Χρον/μμα Τίτλος του παραδοτέου 
Προϋπολογισμός 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
Σύνολο Π/Υ 

(χωρίς  ΦΠΑ) 
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Π.0 2η εβδομάδα Εναρκτήρια Αναφορά (Inception Report) 3.000€ 

60.000€ 

Π.1 4η εβδομάδα 
Αναφορά υφιστάμενης κατάστασης της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

7.000€ 

Π.2 6η εβδομάδα 
Αναφορά των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

10.000€ 

Π.3 12η εβδομάδα 
Αναφορά στρατηγικών επενδύσεων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

10.000€ 

Π.4 16η εβδομάδα 

Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για τη διευκόλυνση και 
επιτάχυνση της υλοποίησης των 
Στρατηγικών Επενδύσεων 

15.000€ 

Π.5 17η εβδομάδα 
Πλατφόρμα προώθησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας 

10.000€ 

Π.6 20η εβδομάδα Αναφορά πιλοτικής εφαρμογής  5.000€ 

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

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: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», σύμφωνα με τη αριθ.  …………………… διακήρυξη του 
ΠΤΑ-ΠΔΕ.  
 
Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 
οικονομικούς όρους: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αξία χωρίς ΦΠΑ  σε Ευρώ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

Αξία με ΦΠΑ σε Ευρώ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

Π.0 
Εναρκτήρια Αναφορά (Inception 
Report) 

  

Π.1 
Αναφορά υφιστάμενης 
κατάστασης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

  

Π.2 
Αναφορά των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

  

Π.3 
Αναφορά στρατηγικών 
επενδύσεων της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 

  

Π.4 

Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας για τη 
διευκόλυνση και επιτάχυνση της 
υλοποίησης των Στρατηγικών 
Επενδύσεων 

  

Π.5 

Πλατφόρμα προώθησης 
Στρατηγικών Επενδύσεων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

  

Π.6 Αναφορά πιλοτικής εφαρμογής    

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ) 

Ολογράφως:………………………………………….. 

Αριθμητικώς:………………………………………… 

Ο προσφέρων 
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

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 

διαδικασία ανάθεσης 

 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: 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. Απόστολος Λαμπαδάρης 

- Τηλέφωνο: 2613-613662 

- Ηλ. ταχυδρομείο: alampadaris@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): ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 

CPV: 75112100-5 Διοικητικές υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια,  

και δευτερευόντως 72212222-1 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εξυπηρετητή ιστού 

- 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 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V 

κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

 

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

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 

δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 

απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο 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 νόμιμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

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

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

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

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

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

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

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

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 

το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 

τομείς 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 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] 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 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] 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 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] 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 

επιβεβαιώσει ότι: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση;  

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι δεν 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 εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 

«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους; 

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 

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 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

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

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] 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 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού 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 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται 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 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

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

σκοπούς τoυ διαγωνισμού για την «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

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

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

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

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

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

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

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "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. 
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xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

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

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

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

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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/
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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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