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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
2014-2020
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 06.06.2019
Αρ. Πρωτ.: 9. 3390

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003
GR/Attica retail» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 CPV: 79411000-8.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄147).
2.
Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β)
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
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της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265).
3.
Τις διατάξεις του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο – «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄112).
4.
Τις διατάξεις του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» (A΄ 29).
5.
Τις διατάξεις του π.δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄168).
6.
Τις διατάξεις της Υ6/2018 απόφασης «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Β΄695).
7.
Τις διατάξεις του π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Α΄ 28).
8.
Την αριθμ. Οικ.9673/Δ1.3209/2019 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνο
Μπάρκα » (Β΄733).
9.
Την αριθμ. 58712/δ1.20155/12.11.2018 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός
μετακλητής Γενικής Γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Υ.Ο.Δ.Δ.
679).
10.
Την αριθμ. 11315/ΕΥΘΥ 97/30-1-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί της διάρθρωσης της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
(Β΄220).
11.
Την αριθμ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 Κοινή Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με
θέμα «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και
Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (Β΄1565).
12. Την αριθμ. 828/2018 απόφαση (αριθμ. πρωτ. 77826/17.07.2018) ένταξης του
έργου με τίτλο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» στο ΠΔΕ 2018, ΣΑΕ 034/2, που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 (ΑΔΑ: 6061465ΧΙ8-ΗΩΡ).
13.
Το εγκεκριμένο αίτημα 9.3388/06.06.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005067516).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ««Υπηρεσίες Συμβούλου για το
έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail»» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 034/2 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον κωδικό ΣΑΕ
0342/2 του έργου με τίτλο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 034/2 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ,
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30).
Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
έως 02.12.2019.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 79411000-8.
Η παρούσα μετά των συνημμένων Παραρτημάτων να αναρτηθεί στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στη διεύθυνση (URL): https://egf-greece.gr,
στη διαδρομή «ΝΕΑ».
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές
που παρατίθενται καθώς και με τα συνημμένα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «EGF/2017/003 GR/ATTICA RETAIL»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ

(30.000,00€) ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΗΤΟΙ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ

(37.200,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
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1.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επωνυμία:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης/Γενική
Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων/Ειδική
Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ – Τομέα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ
ΑπΚΟ)

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Κοραή 4

Πόλη:

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός:

105 64

Τηλέφωνο:

210 5271164

Φαξ:

210 5271167

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

www.espaapko@mou.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 20.06.2019, ημέρα Πέμπτη , ώρα 11.00
προσφορών:
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο https://egf-greece.gr, στη διαδρομή «ΝΕΑ».
(URL):

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

2.1. Αντικείμενο της σύμβασης ορίζεται η παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των
αναγκών της Υποδιεύθυνσης Ι στο πλαίσιο της διαχείρισης και υλοποίησης του έργου
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 034/2 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30). Ειδικότερα, η παροχή υπηρεσιών αφορά:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α
α) Στον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου (διοικητική επαλήθευση
δαπανών με εισήγηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή).
β) Στην κατάρτιση ηλεκτρονικού αρχείου με τις πιστοποιηθείσες δαπάνες.
γ) Στην καταχώριση όλων των απαιτούμενων υποχρεωτικών στοιχείων του έργου στις
μηχανογραφικές εφαρμογές της Αναθέτουσας Αρχής (σύστημα Atlantis ERP, ΟΠΣ-ΕΤΠ,
Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων).
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δ) Στον απολογισμό της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
των ενεργειών Α, Β, Γ και Δ του έργου.
ε) Στη σύνταξη της τελικής έκθεσης προς την Ε.Ε. σχετικά με τη διάθεση της
χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Β
α) Στην καταχώρηση των στοιχείων microdata του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Στη συνολική αρχειοθέτηση των φακέλων (έντυπων και ηλεκτρονικών του έργου).
2.2. Παραδοτέα
Παραδοτέα της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
2.2.1. Παραδοτέο 1
Περιλαμβάνει την παραλαβή των υπηρεσιών Α, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.
Τελική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 01.10.2019.
2.2.2. Παραδοτέο 2
Περιλαμβάνει την παραλαβή των υπηρεσιών Β, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.
Τελική ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 02.12.2019.
Τα ανωτέρω Παραδοτέα θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή.
2.3. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
2.3.1. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται:
2.3.1.1. Να τηρούν και να εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον καταστούν ανάδοχοι, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
2.3.1.2. Ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον καταστούν ανάδοχοι, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
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προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και ότι θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοιες.
2.3.1.3. Να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το συμβατικό αντικείμενο,
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχουν σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
και να μη δεσμεύουν αυτήν με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.
2.3.2. Ο οικονομικός φορέας εφόσον καταστεί ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ:
2.3.2.1. Να παρέχει τις υπηρεσίες του με φυσική παρουσία τουλάχιστον τρεις (3) φορές
την εβδομάδα στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και όποτε άλλοτε του ζητηθεί. Η Υποδιεύθυνση Ι της
Αναθέτουσας Αρχής θα τηρεί κατάσταση παρουσιών των μελών της Ομάδας Έργου, την
οποία θα υποβάλει στην Επιτροπή Παραλαβής.
2.3.2.2. Μετά τη λήξη της σύμβασης να παρέχει τις υπηρεσίες του με φυσική παρουσία
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής έως την ημερομηνία υποβολής της τελικής έκθεσης
προς την Ε.Ε., ήτοι μέχρι 13.01.2020. Επιπλέον, μετά τη λήξη της σύμβασης και σε
περίπτωση διεξαγωγής ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τόσο της χώρας όσο
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή,
προκειμένου η τελευταία να προετοιμαστεί για τον έλεγχο.
2.3.2.3. Η Ομάδα Έργου του αναδόχου να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και την
Υποδιεύθυνση Ι της Αναθέτουσας Αρχής, να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης και να
παρίσταται σε υπηρεσιακές συναντήσεις παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
2.3.2.4. Να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως σε κάθε μέλος του απασχολούμενου
προσωπικού του ότι ουδεμία εξάρτηση και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει με την
Αναθέτουσα Αρχή. Έναντι αυτού του προσωπικού θα υπέχει αυτός και μόνον όλες τις εκ
του νόμου και της σύμβασης ποινικές ευθύνες και υποχρεώσεις.
2.3.2.5. Το πάσης φύσεως προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο ανήκει
αποκλειστικά στον ανάδοχο και δεν συνδέεται με την αναθέτουσα αρχή με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή με καμία άλλη
σχέση. Κατ’ ακολουθία η αναθέτουσα αρχή δεν έχει προς τα πρόσωπα αυτά καμία
υποχρέωση για καταβολή μισθών, ημερομισθίων, αμοιβών, αποζημιώσεων,
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ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών από όσα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
εργοδότη. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής στο προσωπικό του αναδόχου
ή τρίτων.
2.3.2.6. Ο οικονομικός φορέας να εγγυάται για τη διάθεση της αναφερόμενης στην
προσφορά του ομάδας έργου, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παρούσης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές της
με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας
και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν
αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσης, δύναται να γίνει μετά από
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων ή
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως,
τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
2.3.2.7. Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει
ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες
με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης θα καλυφθεί από τον κωδικό ΣΑΕ 0342/2 του έργου
«EGF/2017/003 GR/Attica retail» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 034/2 με τίτλο Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020 ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 034/2 με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ. 2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30).
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Η πληρωμή θα ακολουθεί την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που
επιφέρουν την μη έγκαιρη καταβολή πληρωμής από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή
και δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής
από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
02.12.2019.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΚΡΙΤΗΡΙΑ
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:
α. να διαθέτουν κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018 εμπειρία παροχής υπηρεσιών σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα,
β. να δηλώσουν την Ομάδα Έργου που θα παράσχει τις υπηρεσίες της, η οποία θα πρέπει
να απαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη, ως κατωτέρω:
-

Ένα (1) στέλεχος, ο οποίος θα ορισθεί από τον οικονομικό φορέα ως Υπεύθυνος του
έργου.

- Δύο (2) στελέχη.
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Προσόντα της Ομάδας Έργου

Ο Υπεύθυνος του έργου θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, καθώς και γνώση του
περιβάλλοντος και της χρήσης του ΟΠΣ-ΕΤΠ και του Πληροφοριακού Συστήματος
Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.
Τα δύο (2) στελέχη θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετή
τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση έργων, καθώς και γνώση του περιβάλλοντος και της χρήσης καθώς και γνώση του
περιβάλλοντος και της χρήσης του ΟΠΣ-ΕΤΠ. Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος απαιτείται να
έχει γνώση λογιστικής καταχώρησης – τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (Atlantis ERP),
και γνώση διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής θα πρέπει να είναι μέλος του Σ.Ο.ΕΛ με επαγγελματική
άδεια ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
β1. να δηλώσουν αναλυτικά στην προσφορά τους, τους
επαγγελματικά προσόντα που διαθέτει η Ομάδα Έργου.

τίτλους σπουδών και τα

β2. να αναφέρουν ονομαστικά όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου και για το κάθε μέλος να
παρατίθενται τα εξής στοιχεία:
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του έργου (Υπεύθυνος Έργου, στέλεχος,
ορκωτός ελεγκτής λογιστής).
 Το γνωστικό αντικείμενο / εργασία που θα καλύψουν.
 Η σχέση με την εταιρεία (υπάλληλος, εξωτερικός συνεργάτης, κλπ).
Ο Υπεύθυνος και τα μέλη της Ομάδας Έργου θα απασχολούνται αποκλειστικά για τις
ανάγκες της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα πεδία τόσο στο
Τ.Ε.Υ.Δ. - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι όσο και στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
παρούσης.
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4.2. Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
4.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ Α του
επισυναπτόμενου ΤΕΥΔ:
α) 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 (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της 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),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) 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 (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) 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 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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) 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-
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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 (Α΄ 215).
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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους
διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) 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
β) 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.
γ) Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 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
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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.
4.2.3. 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,
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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 ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
4.2.4. 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.
4.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.1 , στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4.2.2. και στην
παράγραφο 4.2.3. 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.
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.
4.2.6. 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.
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5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, της παρούσης, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες
του ν. 1599/1986, των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των
άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 του ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται και υπογράφεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας ΕΑΑΔΗΣΥ15/2016 (ΑΔΑ:
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4.2.1. της παρούσας
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 νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
5.2. Αποδεικτικά μέσα
Α. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4.2., οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω
δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ:
α) Για την παράγραφο 4.2.1. την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου,
όπως του ποινικού μητρώου 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 οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
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πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο. Το αποδεικτικό μέσο γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες
πριν την υποβολή του.
β) για την παράγραφο 4.2.2 περίπτωση α΄ πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται
αποδεκτά, εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους από τον προσωρινό
ανάδοχο, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν από την υποβολή τους. Οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να αποκτήσουν τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία
πρέπει να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης προσφοράς.

γ) για την παράγραφο 4.2.2 περίπτωση γ΄ 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. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής
προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4.2.2. περίπτωση α΄ και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4.2.3. το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 4.2.2. περίπτωση α΄ και στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 4.2.3..

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
16

ΑΔΑ: 6ΚΚΥ465Θ1Ω-4ΣΕ

19PROC005071122 2019-06-06

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4.2.3. υπεύθυνη δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οικονομικού
φορέα οι οριζόμενοι στις παραγράφους λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για την παράγραφο 4.2.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους.
Β.1. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Το
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου γίνεται
αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες (30) ημέρες πριν από την
υποβολή του.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας
στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι
οικονομικοί φορείς:
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α) προσκομίζουν πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης των αναφερόμενων στον
κατάλογο υπηρεσιών (είτε πρόκειται για Δημόσιες Αναθέτουσες Αρχές είτε για
ιδιωτικούς φορείς) και
β) προσκομίζουν τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν
την εκπαίδευση, την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών της Ομάδας Έργου, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 περίπτωση 4.1 (Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα).
6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο των
οικονομικών φορέων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Αξιολόγησης
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή
από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της
Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης. 10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο.
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης και τη συμμόρφωση του
στις απαιτήσεις του έργου.
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Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να είναι σαφείς
και περιεκτικές.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες,
για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο
να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου και
ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και
δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους
προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν
γραπτώς εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου
ή σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. Επίσης, μπορεί να αποκλείσει τους
υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω
ταχθείσας προθεσμίας.
Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα
και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραληφθέντων
δικαιολογητικών ή/και εγγράφων.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος
Ανάδοχος που υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση
να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.
6.2. Χρόνος ισχύος προσφορών - Παράταση
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 90 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
6.3. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόμενα Φακέλων
6.3.1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 20.06.2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11.00.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής: Κοραή 4, 10564 Αθήνα,
3ος όροφος – Πρωτόκολλο είτε με αυτοπρόσωπη κατάθεση είτε με ταχυδρομική
αποστολή ή με courier.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης προ της εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία
στην Επιτροπή Αξιολόγησης κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την
ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή,
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της Επιτροπή Αξιολόγησης, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη
προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή
να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα
Αρχή έγκαιρα.
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6.3.2. Οι οικονομικοί φορείς, με ποινή απόρριψης, υποβάλλουν την προσφορά τους
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, (κυρίως φάκελος), ο οποίος περιλαμβάνει τους
ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους (υποφακέλους):
Έναν (1) σφραγισμένο Υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο
οποίος φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου.
Έναν (1) σφραγισμένο Υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος φέρει
και την ένδειξη του κυρίως φακέλου.
Έναν (1) σφραγισμένο Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου.
Α. Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος θα φέρει ευκρινώς την ακόλουθη ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛ./FAX/E-MAIL»

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail»
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20.06.2019
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία»

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα συνοδεύεται από επιστολή – αίτηση συμμετοχής,
στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα και ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.2. της παρούσης.
Η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο για να πρωτοκολληθεί
και θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Β. Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος φέρει και την ένδειξη του
κυρίως φακέλου.
Ο σφραγισμένος υποφάκελος περιλαμβάνει το Τ.Ε.Υ.Δ., όπως αυτό αποτυπώνεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο
εκπρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.1. της παρούσης, με
επισυναπτόμενο τον αναφερόμενο στο ΤΕΥΔ κατάλογο, επί ποινή αποκλεισμού. Το ΤΕΥΔ
σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : https://egf-greece.gr, στη διαδρομή «ΝΕΑ».
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Γ. Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος φέρει και την ένδειξη του κυρίως
φακέλου.
Ο σφραγισμένος υποφάκελος περιλαμβάνει την Τεχνική Προσφορά, όπως αυτή
αποτυπώνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από
τον νόμιμο εκπρόσωπο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.1. της
παρούσης, με επισυναπτόμενο τον αναφερόμενο στο Παράρτημα ΙΙ πίνακα, επί ποινή
αποκλεισμού.
Το Παράρτημα ΙΙ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://egf-greece.gr, στη διαδρομή «ΝΕΑ».
Στο περιεχόμενο του υποφακέλου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες
τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα
της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δ. Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος φέρει και την ένδειξη του κυρίως
φακέλου.
Ο σφραγισμένος υποφάκελος περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά, υπογεγραμμένη
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παράγραφο 5.1. της παρούσης, επί ποινή αποκλεισμού.
Η τιμή θα δίνεται σε ΕΥΡΩ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όπως αναλυτικά αναγράφονται στην παράγραφο
17 της παρούσης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται .
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή
που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίστηκε στην
παράγραφο 1 της παρούσης.
6.3.3. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στις παραγράφους 6.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 6.2. (Χρόνος ισχύος
προσφορών- Παράταση), 6.3. (Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών- Περιεχόμενα
Φακέλων), 7. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών- Ισότιμες προσφορές), 8.
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης.

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Έναρξη διαδικασίας
Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί δημόσια κατά την ημερομηνία και ώρα λήξεως της
υποβολής των προσφορών από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία των νομίμων
εκπροσώπων των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν
αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό
εκπροσώπησης.
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Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο οι υποφάκελοι και όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.
β) Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
μονογράφονται από το αρμόδιο όργανο οι υποφάκελοι και όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.
Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
γ) Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που
είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσης.
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του υποφακέλου
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και μονογράφονται οι υποφάκελοι και οι οικονομικές
προσφορές.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και
β΄, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η επιλογή του αναδόχου γίνεται αποκλειστικά και μόνο με το κριτήριο της πλέον
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές με την ίδια
ακριβώς, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπή Αξιολόγησης και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την
ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.
8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
8.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
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έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
8.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ταχθείσας
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
8.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά 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.
8.4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, 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.
8.5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση
μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει
αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία
ματαιώνεται.
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8.6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.2. και τη διαβίβαση του φακέλου
στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
105 του Ν. 4412/2016.
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει.
9.2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν
αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται, εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης
του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 127 του ιδίου νόμου.
9.3. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης
ειδικής
πρόσκλησης.
9.4. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση ακολουθεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην
παράγραφο 8 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26

ΑΔΑ: 6ΚΚΥ465Θ1Ω-4ΣΕ

19PROC005071122 2019-06-06

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του
Ν.4412/16.
10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την
αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 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 ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη του
συμφωνητικού. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
11.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του
αρμοδίου οργάνου ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης για τους
λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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12. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή του συμφωνητικού απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες της εγγυητικής επιστολής προκειμένου
να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει
κατ' ελάχιστον:
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, τα ποσό της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 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) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες μετά τη
λήξη ισχύος της υπογραφείσας σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής
έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του
συμβατικού αντικειμένου. Εάν στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 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 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 οικονομικό φορέα.
13. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

14. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να εφαρμόζει τις
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
202 του ν. 4412/2016., όπως ισχύει.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
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α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

17. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1. Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 1.
β) Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) μετά την οριστική παραλαβή του Παραδοτέου 2.
17.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα, τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής
είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στον ν.
4270/2014.
17.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή
της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 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
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Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως
ισχύει)
β) 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%.
γ) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από τον ανάδοχο.
Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των ανωτέρω κρατήσεων, ο ανάδοχος
επιβαρύνεται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
18. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
18.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς
να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται , μετά από κλήση
του για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής
εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων
συμβάσεων.
18.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5%
επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
19. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
20. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
20.1. Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιείται από την
Υποδιεύθυνση Ι, η οποία θα τηρεί κατάσταση παρουσιών των μελών της Ομάδας Έργου
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης, στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου και ιδίως των παραδοτέων της σύμβασης, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
20.2. Διάρκεια της σύμβασης
20.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σύμβασης έως και 02.12.2019.

από την ημερομηνία υπογραφής της

20.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
32

ΑΔΑ: 6ΚΚΥ465Θ1Ω-4ΣΕ

19PROC005071122 2019-06-06

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ν. 4412/2016.
20.2.3. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
παρασχεθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος,
σύμφωνα με τις παρ. 1γ, 2 και 4 του άρθρου 203 του ν. 4412/2016. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 18.2.
της παρούσας.
20.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης αρμόδια είναι η Επιτροπή Παραλαβής.
Η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τα παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β)
είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παραδοτέων,
σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους .
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
20.4. Απόρριψη των παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να
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εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25%
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 18.2. της παρούσας,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Συνημμένα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[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
- Ονομασία: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων /Ειδική Υπηρεσία - Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ) /Μονάδα Γ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κοραή 4, Αθήνα 10465
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου
- Τηλέφωνο: 210 5271164
- Ηλ. Ταχυδρομείο: www.espa_apko@mou.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):

https://egf-greece.gr, στη

διαδρομή «ΝΕΑ».
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για το έργο «EGF/2017/003 GR/Attica retail» του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 034/2 με τίτλο
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 47 ΤΗΣ NACE ΑΝΑΘ.
2 (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ NUTS 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (EL30) CPV: 79411000-8.
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
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);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 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;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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 ε) [] Ναι [] Όχι
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·
2. δωροδοκίαvii,viii·
3. απάτηix·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·
5. νομιμοποίηση
τρομοκρατίαςxi·

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxiii 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 ναι, αναφέρετεxv:
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:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xiv
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
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
xvii
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκανxviii:
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
α)[……]·
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή -[] Ναι [] Όχι
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, -[……]·
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
γ.2)[……]·
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
δ) [] Ναι [] Όχι
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
Εάν ναι, να
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
αναφερθούν
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
λεπτομερείς
xx
διακανονισμό για την καταβολή τους ;
πληροφορίες
[……]

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων): xxi
αναφέρετε:
[……][……][……]
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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
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίουxxii;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
xxiii
καταστάσεις :
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
αυτές τις περιστάσειςxxiv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[] 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: […….............]

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, λόγω
της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii 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
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σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών [] Ναι [] Όχι
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;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β)
Μόνο
προμηθειών
υπηρεσιών:

για
και

δημόσιες
δημόσιες

Απάντηση:

συμβάσεις Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
συμβάσεις στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxix, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
περιγράψτε τα είδη παροχής υπηρεσιών,
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxx:

Περιγραφή

Ποσά

Ημερομηνίες

Παραλήπτες

Να επισυναφθεί στο παρόν ΤΕΥΔ ο κατάλογος
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Μέρος V: 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 αναφέρονταιxxxi, 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 δωρεάνxxxii.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της σύμβασης.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Ημερομηνία…………
Ονοματεπώνυμο/α / Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων
……………………………………………………….
Υπογραφή/ές Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων
……………………………………………………….
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για 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
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.
vi
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).
vii
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
viii
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).
ix
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.
x
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.
xi
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”.
xii
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.".
xiii
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
xiv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xvii

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)
xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
xix
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).
xx
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
xxi
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxv
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxvii
Πρβλ άρθρο 48.
xxviii
Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxx
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxi
Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxii
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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –

Α/Α
1.

1.1

1.2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ:

να τηρούν και να εξακολουθήσουν να
τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
εφόσον
καταστούν
ανάδοχοι,
τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις
διατάξεις
της
περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές
συμβάσεις
ή
διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον καταστούν ανάδοχοι, αλλά και
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, να τηρήσουν
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσουν
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς
Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά
την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και
ότι θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για
να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
των
πληροφοριών
που
έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

[] Ναι [] Όχι
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1.3

2.

2.1

2.2

να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις
σχετικά με το συμβατικό αντικείμενο,
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας
Αρχής,
ούτε
να
συμμετέχουν
σε
δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και να
μη δεσμεύουν αυτήν με κανένα τρόπο,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή της
συναίνεση.

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΟΣΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ
Να παρέχει τις υπηρεσίες του με φυσική
παρουσία τουλάχιστον τρεις (3) φορές την
εβδομάδα στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και
όποτε
άλλοτε
του
ζητηθεί.
Η
Υποδιεύθυνση Ι της Αναθέτουσας Αρχής
θα τηρεί κατάσταση παρουσιών των
μελών της Ομάδας Έργου, την οποία θα
υποβάλει στην Επιτροπή Παραλαβής.
Μετά τη λήξη της σύμβασης να παρέχει
τις υπηρεσίες του με φυσική παρουσία
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής έως
την ημερομηνία υποβολής της τελικής
έκθεσης προς την Ε.Ε., ήτοι μέχρι
13.01.2020. Επιπλέον, μετά τη λήξη της
σύμβασης και σε περίπτωση διεξαγωγής
ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα τόσο της χώρας όσο και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στην Αναθέτουσα Αρχή,
προκειμένου
η
τελευταία
να
προετοιμαστεί για τον έλεγχο.
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2.3

2.4

2.5

Η Ομάδα Έργου του αναδόχου να
συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή
και την Υποδιεύθυνση Ι της Αναθέτουσας
Αρχής, να λαμβάνει υπόψη της
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης και να παρίσταται σε
υπηρεσιακές
συναντήσεις
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία
για
την
αποτελεσματική
λήψη
αποφάσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.
Να γνωστοποιεί εγγράφως και εγκαίρως
σε κάθε μέλος του απασχολούμενου
προσωπικού του ότι ουδεμία εξάρτηση
και εργασιακή ή άλλη νόμιμη σχέση έχει
με την Αναθέτουσα Αρχή. Έναντι αυτού
του προσωπικού θα υπέχει αυτός και
μόνον όλες τις εκ του νόμου και της
σύμβασης αστικές και ποινικές ευθύνες
και υποχρεώσεις.
Το πάσης φύσεως προσωπικό που θα
χρησιμοποιηθεί
στο
έργο
ανήκει
αποκλειστικά στον ανάδοχο και δεν
συνδέεται με την αναθέτουσα αρχή με
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής
ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου ή με
καμία άλλη σχέση. Κατ’ ακολουθία η
αναθέτουσα αρχή δεν έχει προς τα
πρόσωπα αυτά καμία υποχρέωση για
καταβολή
μισθών,
ημερομισθίων,
αμοιβών, αποζημιώσεων, ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών από όσα βαρύνουν
αποκλειστικά και μόνο τον εργοδότη. Η
αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης
αμοιβής στο προσωπικό του αναδόχου ή
τρίτων.

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι
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2.6

2.6

Να εγγυάται για τη διάθεση της
αναφερόμενης στην προσφορά του
ομάδας έργου, ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της παρούσης και να
βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα
συνεργασίας κατά τις επαφές της με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή
δύναται
να
ζητήσει
την
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου
του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει
να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο
πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και
προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν
αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης , δύναται να γίνει
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής
και μόνο με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται
να
ειδοποιήσει
την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον
τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από
την αντικατάσταση.

Σε περίπτωση που μέλη της ομάδας έργου
του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει
ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την
αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά
τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να
αντικαταστήσει
άμεσα
τους
αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά
από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

NAI

[] Ναι [] Όχι
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2.7

3

Η Ομάδα Έργου του αναδόχου θα
συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή
και την Υποδιεύθυνση Ι της Αναθέτουσας
Αρχής, θα λαμβάνει υπόψη της
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης και θα παρίσταται σε
υπηρεσιακές
συναντήσεις
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία
για
την
αποτελεσματική
λήψη
αποφάσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας
Αρχής.

[] Ναι [] Όχι

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η Ομάδα Έργου αποτελείται από πέντε
άτομα, ως ακολούθως:
- - Ένα (1) στέλεχος, ο οποίος ορίζεται από
τον οικονομικό φορέα ως Υπεύθυνος του
3.1 έργου.
- Δύο (2) στελέχη.
- Έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

3.2

NAI

Ο Υπεύθυνος του έργου διαθέτει πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών και τριετή τουλάχιστον
εμπειρία
στην
υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων
από
την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, καθώς και
γνώση του περιβάλλοντος και της χρήσης
του ΟΠΣ-ΕΤΠ και του Πληροφοριακού
Συστήματος
Σώρευσης
Κρατικών
Ενισχύσεων.

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι
Επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο
αναφέρονται ονομαστικά όλα τα μέλη της
Ομάδας Έργου, η θέση και ο ρόλος στο
οργανωτικό σχήμα του έργου (Υπεύθυνος
Έργου, στέλεχος, ορκωτός ελεγκτής
λογιστής), το γνωστικό αντικείμενο /
εργασία που θα καλύψουν και η σχέση με
την εταιρεία (υπάλληλος, συνεργάτης,
στέλεχος κλπ). Ο πίνακας συνοδεύεται
από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
53

ΑΔΑ: 6ΚΚΥ465Θ1Ω-4ΣΕ

19PROC005071122 2019-06-06

3.3

3.4

Τα δύο (2) στελέχη διαθέτουν πτυχίο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διετή
τουλάχιστον εμπειρία στην υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων
από
την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, καθώς και
γνώση του περιβάλλοντος και της χρήσης
καθώς και γνώση του περιβάλλοντος και
της χρήσης του ΟΠΣ-ΕΤΠ.
Ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος έχει γνώση
λογιστικής καταχώρησης – τήρησης
διπλογραφικών βιβλίων (Atlantis ERP), και
γνώση διαχείρισης του Πληροφοριακού
Συστήματος
Σώρευσης
Κρατικών
Ενισχύσεων.
Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής θα πρέπει
να είναι μέλος του Σ.Ο.ΕΛ με
επαγγελματική άδεια ορκωτού ελεγκτή
λογιστή.

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

ΝΑΙ

[] Ναι [] Όχι

Ημερομηνία…………
Ονοματεπώνυμο/α / Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων
……………………………………………………….
Υπογραφή/ές Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων
……………………………………………………….
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