
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

                     Θεσ/νίκη,     28 Δεκεμβρίου 2017
                     Αρ. Πρωτ.:    387276(9100) 

                      

 
Ταχ. Δ/νση                 :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχυδρομικός Κώδικας: 54627, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες              : Ε.Δρουγαλά
Τηλ.                          : 2313 319136
Fax                           : 2313 319135
E- mail                      : E.Drougala@pkm.gov.gr 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμβαση ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  PORTFOLIO  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ταξινόμηση κατά CPV 22000000-0  Έντυπο  Υλικό  και  συναφή  προϊόντα,  22462000-6
Διαφημιστικό υλικό, 92112000-9 Υπηρεσίες που σχετίζονται με την
παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών
                                                                         

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (προϋπολογισθείσα δαπάνη
άνευ Φ.Π.Α.: 32.250,00€ και ΦΠΑ 24% : 7.740,00€)

Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού 
έτους 2017 (Φορέα 725). 
Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα  Ποσοστού  Πιστώσεων  
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 Χρηματοδοτούμενων από  Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους  Ευθύνης ΠΚΜ
του Φορέα 725.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

Καταχωρήθηκε στον Ελληνικό Τύπο και στο Διαδίκτυο:
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διαύγεια, Κ.Η.Μ.ΔH.Σ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος Διαδικασίας Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-  τιμής
Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών

Ημερομηνία:  17 Ιανουαρίου 2018
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 15:00 μ.μ.
(ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ, 12 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 
ΚΗΜΔΗΣ, άρθρο 121 ν. 4412/2016)

Ημερομηνία Διενέργειας 
Διαγωνισμού

Ημερομηνία:  19 Ιανουαρίου 2018
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 26ης Οκτωβρίου 64, 3ος Όροφος γραφείο 80 
Ισχύς προσφορών 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού
Διάρκεια Σύμβασης Σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL522

Τηλέφωνο 2313319136

Φαξ 2313319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο E.Drougala@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
επιλογής

Ευαγγελία Δρουγαλά, 2313319136

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο Γ. Καραλή, 2313330350

ΑΡΘΡΟ 2 : ΤΙΤΛΟΣ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1  Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην  δημιουργία portfolio προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων και
ψηφιακών εφαρμογών της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας  
 
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην δημιουργία συγκεκριμένου portfolio, ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα
αναφερόμενα στην αντίστοιχη δράση του εγκεκριμένου προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων
έτους 2017 που στόχο έχουν την προβολή των εκλεκτών μας προϊόντων και την ανάδειξη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ως γαστρονομικό προορισμό.
Η δημιουργία του portfolio αποσκοπεί στη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, μορφοποίηση και παραγωγή
του  υλικού  που  θα  τεκμηριώσει  και  θα  υποστηρίξει  τις  υπόλοιπες  δράσεις  του  προγράμματος  προβολής
αγροδιατροφικών προϊόντων και θα πρέπει να εναρμονίζεται με τη γενικότερη στρατηγική και τους στόχους
για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου η Περιφέρεια
να αποτελέσει πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας.

Ειδικότερα το portfolio θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, 
Σχεδιασμός  και  δημιουργία  ενός  δωδεκασέλιδου  εντύπου  το οποίο  θα παρουσιάζει  τα τοπικά  αγροτικά
προϊόντα αλλά και τη χρήση αυτών σε παραδοσιακές συνταγές της Κεντρικής Μακεδονίας.
Το έντυπο θα περιλαμβάνει χάρτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και κείμενα και χρηστικές πληροφορίες
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ:
4.000 τεμάχια, 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%(5.645,16€ άνευ ΦΠΑ)

2) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER,
 1) 90x200 Roll up (2 τεμ.), 
 2) 150x200 Roll up (1τεμ.), 
 3) 2x3 μ – αράχνη (1 τεμ.)
Περιλαμβάνονται: σχεδιασμός, φωτογραφικό υλικό, μηχανισμός
Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER :
Τέσσερα (4) Banner,  2.090,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (1.685,48€ άνευ ΦΠΑ)
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3) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 α)ΣΟΥΒΕΡ (6.000 τεμάχια σε συσκευασία (1.000 συσκευασίες των 6 θεμάτων) 
 β)ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΝ (3.000 αντίτυπα),
 γ)ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ (1.500 τεμάχια),
 δ)ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ (1.000 τεμάχια)
τα οποία θα μοιράζονται στις εκθέσεις ή θα προσφέρονται σε κατάλληλα επιλεγμένα πρόσωπα που μπορούν να
ενισχύσουν τη διαδικασία προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης  15.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (12.822,58€ άνευ
ΦΠΑ)

4) ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO, 
Παραγωγή video spot για την προβολή των εκλεκτών μας προϊόντων 
Γενικό video προβολής (2.5-3 λεπτά) το οποίο θα συνδυάζει την αγροτική οικονομία με τον τουρισμό και τον
πολιτισμικό  πλούτο  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  στόχο  την  αποτελεσματική  ανάδειξη  της
ποιότητας και της μοναδικότητας των «προϊόντων- σημαίας» της, τη στήριξη  της επιχειρηματικότητας και
ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών,
προϋπολογισθείσας δαπάνης  15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (12.096,77€ άνευ ΦΠΑ)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

1)  CPV ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ:  22000000-0  Έντυπο  Υλικό  και  συναφή
προϊόντα
2) CPV ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER : 22462000-6 Διαφημιστικό υλικό
3) CPV ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ:
  α)ΣΟΥΒΕΡ,  β)ΧΑΡΤΗΣ  ΓΕΥΣΕΩΝ,  γ)ΧΑΡΤΙΝΗ  ΤΣΑΝΤΑ,  δ)ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ,  ε)ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ  ΜΙΚΡΟ
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό
4)  CPV ΠΑΡΑΓΩΓΗ  VIDEO: 92112000-9  Υπηρεσίες  που  σχετίζονται  με  την  παραγωγή
κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών

Η  εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  39.990,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.
(προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 32.250,00€ και ΦΠΑ 24% : 7.740,00€)

Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας –τιμής.
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στις (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. του  ν.  4472/2016  (Αρ.  Φ.  74/Τ’  Α’/19-5-2017)  “Συνταξιοδοτικές  διατάξεις  Δημοσίου  και  τροποποίηση

διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις.”

3. της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017)

4. της αριθμ. πρωτ. 3468 /30-5-2017 Κατευθυντήριας Οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) περί
ενημέρωσης  για  τη  δημοσίευση  του ν.  4472/2016  (Α/74),  τροποποίηση διατάξεων  ν.  4412/2016  και
έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ

5. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

6. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

8. του  Ν.4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.4046/2012,  του
ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με τους
συντελεστές παρακράτησης φόρου

9. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αρ. Φ. 150/ τ. Α'/10-7-2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
13. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
14. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις

διατάξεις  του  ν.  4389/2016  (ΦΕΚ  94/Α'/27-5-2016)  "Επείγουσες  διατάξεις  για  την  εφαρμογή  της
συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων  και  άλλες  διατάξεις"  και
συγκεκριμένα το άρθρο 52. 

15. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

16. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
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18. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
19. της  με  αριθμ.  158/2016  Απόφασης  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  με  θέμα

«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης"  (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.  4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄
3698)

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου  των διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

21. του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)

22. του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

23. του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016). 

24. την αριθμ. 722/9-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της Τριμελούς
Επιτροπής διενέργειας συνοπτικών διαγωνισμών Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:Ω6Π87ΛΛ-Χ0Φ)

25. της αριθμ. 724/9-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:Ω2ΧΜ7ΛΛ-2ΘΥ)

26.  του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"  
27. της αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων
και  άλλων  πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό
Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων,
Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Τ' Β΄/10-2-2017) 

28.  της  αριθμ.  65/10-04-2017  Απόφασης  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  περί “Έγκρισης  Προγράμματος
Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών έτους 2017, χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,
ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής (ΑΔΑ: ΩΘ9Ν7ΛΛ-Υ2Ω)

29.  της αριθμ. 4/09-01-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας περί “Έγκρισης
Προγράμματος Προβολής Αγροδιατροφικών Προϊόντων της Π.Κ.Μ. Έτους 2017”, (ΑΔΑ: 6ΚΛΨ7ΛΛ-Δ4Ω)

30. το  αριθμ.  274832/(1096)/05-07-17,  (ΑΔΑΜ:17REQ001645634)  πρωτογενές  αίτημα  του  Τμήματος
Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ

31. την αριθμ.281187(6913)/18-7-2017, Α/Α 2617, (ΑΔΑ:710Ε7ΛΛ-ΟΚ9), (ΑΔΑΜ:17REQ001712557) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, του οικονομικού έτους 2017 η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2426 ποσού
τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ 39.990,00€  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% η
οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ιβ.01.

32.  τα αριθμ.  377526(1526)/12-09-2017 και  454339(1829)/08-11-2017 έγγραφα του Τμήματος  Προβολής
Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ σε ότι αφορά τις τεχνικές
προδιαγραφές  για  την  δημιουργία  portfolio  προβολής  αγροδιατροφικών  προϊόντων  και  ψηφιακών
εφαρμογών της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας 

33. το αριθμ. πρωτ. 519645(2075)/07-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ, περί τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο ζητείται η
ανάθεση του έργου ως ενιαίου

34. της αριθμ.2600/21-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΜΒΩ7ΛΛ-ΙΦΠ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που
αφορά έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 του 
Ν.4412/2016)

Η  επιλογή  του  Αναδόχου,  θα  γίνει  με  τη  «διαδικασία  συνοπτικού  διαγωνισμού»  του  άρθρου  117  του
Ν.4412/2016 και  υπό τις  προϋποθέσεις  του νόμου αυτού και  τους ειδικότερους όρους της παρούσας.  Οι
συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου

Σύμφωνα και με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε
πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

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.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις  περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ  7  :  ΕΓΓΡΑΦΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΤΕΥΧΗ)  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΣΕ  ΑΥΤΑ,  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  /
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   (Άρθρα 2 παρ. 1 περ.14, 53 και 121  Ν.4412/2016)

7.1. Έγγραφα σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον
παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α)  Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β)  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό)
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
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7.2  Σειρά ισχύος
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτω-
ση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος:
1. Η σύμβαση (συμφωνητικό).
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή
4.  Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

7.3  Πρόσβαση στα έγγραφα  της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά
της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής, στη διαδρο-
μή :
http://www.pkm.gov.gr, στην ενότητα "Προκηρύξεις".

7.4  Διευκρινίσεις –Συμπληρωματικές πληροφορίες  (άρθρο 121 του Ν.4412/2016)

Εφόσον  ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές  πληροφορίες,  διευκρινίσεις,  κ.λ.π.  για  τον  διαγωνισμό,  το
αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8  : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημε-
ρών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μι-
κρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97
του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9 :  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν.4412/2016.
Η  περίληψη  της  διακήρυξης  (προκήρυξη)  αναρτάται  στο  Πρόγραμμα  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  σύμφωνα  με  το
Ν.3861/2010, όπως ισχύει.
Η  παρούσα  διακήρυξη  μαζί  με  τα  λοιπά  έγγραφα  της  σύμβασης  (αναλυτική  διακήρυξη  μετά  των
παραρτημάτων  της,  ΤΕΥΔ,  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς)  αναρτάται  και  στον  δικτυακό  τόπο  της
Αναθέτουσας Αρχής : www.pkm.gov.gr.
Η  παρούσα  διακήρυξη (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  δημοσιεύεται  και  στον  Ελληνικό  Τύπο
σύμφωνα με το άρθρο 379 του Ν. 4412/2016 & το άρθρο 4 του ΠΔ 118/07 (όπως ισχύει σήμερα).
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ΑΡΘΡΟ 10  :  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  (Άρθρο 86 Ν.4412/2016)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  απο-
κλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-  τιμής.

ΑΡΘΡΟ 11  :  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73, 74 και 75 Ν. 4412/2016) 

11.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυ-
πώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί  Υπεύ-
θυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρ-
χές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις
καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α και θ του Ν. 4412/2016.

11.2  ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016)
Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία
15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσε-
λίδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε δύο μορφές αρχείου:
Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης &
Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη
διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υπο-
βάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.

11.3  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα V), είναι οι εξής:

Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδι-
καστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α,
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. 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. Οι-
κονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρ-
θρου 73 του Ν. 4412/2016.
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Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται
στο  Μέρος  ΙΙΙ.Β  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι  που  σχετίζονται  με  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης).

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλο-
ντας 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.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγί-
ανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστή-
ριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προ-
κύπτουσα 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 κατα -
στάσεων 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 συ-
νέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4
περ. α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά  του,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  προβλεπόμενα  στην  παρ.  4  περ.  θ  του  άρθρου  73  του
Ν.4412/2016. 
Τα  σχετικά  στοιχεία  των  περιπτώσεων  Γ,  Δ  & Ε  αποτυπώνονται  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  ΤΕΥΔ (Λόγοι  που
σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα πεδία.

ΣΤ)  Να  είναι  εγγεγραμμένος  ο  οικονομικός  φορέας  στο  οικείο  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο
(επιμελητήριο) που τηρείται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI
του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή
αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα,  όταν αποδεικνύεται  ότι  αυτός  βρίσκεται  λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β,  Γ , Δ ,
Ε και ΣΤ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 16 της
παρούσας  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ»,  όταν  αυτό  απαιτείται  για  την  ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.

11.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:

-Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο 
από την Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση,
και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από την Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος V
της παρούσας
- Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς 
- To μέρος II.B συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- To μέρος II.Γ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς (βλέπε άρθρο 11.6 της παρούσας)
- Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς (βλέπε άρθρο 11.6 της παρούσας).
- Το μέρος  ΙΙI.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος  ΙΙI.B συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος  ΙΙI.Γ συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς
- Το μέρος  ΙV.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς   
-  Το μέρος V  συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και  την υπογραφή του κατά νόμο
υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  ένα
ΤΕΥΔ.

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπο-
βληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV (βλέπε άρθ. 11.5 της παρούσας)

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτι-
κού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό, το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα σε
ό,τι αφορά την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικη-
τικού, 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 υποβο-
λής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκ-
προσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12





11.5 Ενώσεις οικονομικών φορέων (Άρθρα 19 και 96 Ν.4412/2016)

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προ-
σφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του δια-
γωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής]
και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα.
γ) Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης, στα οποία πα-
ρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
δ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται ένα-
ντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένω-
ση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

11.6  Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Άρθρο 78 Ν. 4412/2016) - Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και
131 Ν.4412/2016)
α)  Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του οποιαδήποτε πληροφορία αφορά
τη στήριξή του στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλο-
γής της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 78 του Ν. 4412/2016.

β) Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης
που  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή    υπεργολαβίας  σε  τρίτους,  καθώς  και  τους  υπεργολάβους  που
προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ.

γ)   Σύμφωνα με την παρ.  6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016,  όταν ο προσφέρων προτίθεται  να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με
τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους υπεργολάβο/ους, προκειμένου να
επαληθευτεί  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  των  άρθρων  73  και  74  του  Ν.4412/2016.
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η
Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους  αντικαταστήσει.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016)

12.1  Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64 - γρα-
φείο 80, 3ος όροφος, από την αρμόδια Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 19 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών).  

12.2  Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται :
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή.

   Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω,
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οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας

Αρχής ( καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στην 26ης

Οκτωβρίου 64 - γραφείο 3 (3ος όροφος) ),  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφο-

ρών, δηλαδή μέχρι και τις  17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

    Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που απο-

στέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγ-

γραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

    Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της

την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που πα-

ρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτου-

σας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμε-

νοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση

των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαι-

ρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή

των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτα-

σης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες

πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών,

δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες. 
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ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΓΛΩΣΣΑ  -ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016)

13.1 Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έρ-
γου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

(Πρωτόκολλο)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένω-
σης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας

(ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προϋπολογισμού 39.990,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%»
Αριθμός Διακήρυξης :  387276(9100)/28-12-2017

Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.
(Ταχ. Δ/νση :  26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   17/1/2018

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  (βλέπε  παρ.13.2.A  της
παρούσας)
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 13.2.B της παρούσας).
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.  
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 13.2.Δ της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και
θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα.

13.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

13.2.Α  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν.4412/2016)
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη
''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο και θα περιέχει τα εξής:

1. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
2. Αίτηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  με  μορφή  επιστολής  προς  την  Π.Κ.Μ.,  στην  οποία  πρέπει  να
αναφέρονται  τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες  από την επόμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, β) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας διακήρυξης. 
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3. Κατάλληλη εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα του έργου, η οποία να τεκμηριώνεται από μία τουλάχιστον 
περίπτωση εκπόνησης αυτού του είδους των εργασιών ( βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης έργου) 
και να υποβληθεί κατάλογος με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο, 
έργων, τα οποία υλοποίησε ο διαγωνιζόμενος με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, 
του εργοδότη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. 

Ο κατάλογος θα πρέπει να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος:

                                               Υπόδειγμα Καταλόγου Έργων

α/α ΠΕΛΑΤΗΣ 
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ
΄Η 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ)

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ & 
ΛΗΞΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Π/Υ 
ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1

2

Κοκ

4. Υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93) του δημιουργού ότι το υλικό που
θα παρουσιάσει του ανήκει ηθικά και περιουσιακά (επικυρωμένη)
5. Να υποδεικνύεται από τον ανάδοχο ο επαγγελματίας φωτογράφος που θα εκπονήσει το έργο των λήψεων
(στατικών και κινούμενων). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποδεικνύει τουλάχιστο ένα άτομο το οποίο
θα πρέπει να προσκομίσει: α) σχετικό ΚΑΔ φωτογράφου β) βιογραφικό
6. Εάν ο επαγγελματίας φωτογράφος ή άλλος εξειδικευμένος συνεργάτης του υποψηφίου Αναδόχου δεν είναι
µόνιµο στέλεχος, θα πρέπει να υποβληθεί από καθέναν χωριστά υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται επικύρωση)
ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι γίνονται
ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισµού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις.

 
Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται με:  
--  Βεβαιώσεις για τις υπηρεσίες του παραπάνω Πίνακα από τους φορείς ανάθεσης ως εξής:

Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικά στοιχεία θα 
υποβάλλονται βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή ή αντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενες
από βεβαιώσεις.

Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται επιστολές 
από τους Ιδιωτικούς Φορείς 
 
Σε  περίπτωση που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων για  την
απόδειξη της εμπειρίας, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τις τεχνικές
ή/και επαγγελµατικές ικανότητες για τους τρίτους που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τις σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας.
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Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά συµπράττοντα ή 
κοινοπρακτούντα, µε τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στην προσφορά τους.

7.  Αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  του  προσφέροντος  ή  του  υποψήφιου  νομικού  προσώπου  ως
ακολούθως:

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της 
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

    Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

    Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού 
στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες 
Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική     
εκτύπωση από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει  να  προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα,  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  κ.λ.π.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί  εξουσία εκπροσώπησης,  καθώς και  η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Οι  ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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13.2.Β  Τεχνική προσφορά 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας πιστά τη δομή που περιγράφεται
παρακάτω, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
            
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρω-
τότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''.  Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμ-
βάνονται στην Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητό από την Επι-
τροπή Αξιολόγησης Προσφορών που θα αξιολογήσει τις προσφορές και θα πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα
εξής: 

Α)  Περιγραφή κατάλληλου σχεδιασμού,  μεθοδολογίας, μέσων οργάνωσης και υλοποίησης του έρ-
γου,  ώστε ο υποψήφιος Ανάδοχος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και τις
μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει υποβάλλοντας  πρόταση προσέγγισης του έργου. 
Η πρόταση πρέπει να αναφέρει:

      1. τη μεθοδολογία που  θα χρησιμοποιηθεί για την για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 
      2. τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους
      3. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
      4. τις  προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης,  προγραμματισμού, διαχείρισης,  ελέγχου και  διασφάλισης
ποιότητας του έργου

Β) Δείγματα δουλειάς (δείγματα ανάλογα με τα αντικείμενα του έργου) 

      ●  portfolio με δείγματα δουλειάς (δείγματα αντίστοιχων έργων, συνεργασίες, πελάτες) και  

     ●  δείγματα λήψεων από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας  (από τα οποία θα αξιολογηθεί η ετοιμότη-

τα υλοποίησης παραδοτέων έργου) σύμφωνα με τις εξής τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν: video,

time lapse, hyperlapse, λήψεις με drone, υποβρύχιες λήψεις (Τουλάχιστον από ένα αρχείο για κάθε τεχνι-

κή)  σε DVD σκληρό δίσκο

  

13.2.Γ Οικονομική προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016)
1. Ο φάκελος  «Οικονομική προσφορά» θα κατατεθεί σε  δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την ένδειξη
''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο'' και θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της παρούσας διακήρυξης και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης, ), συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο
από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα.  Η οικονομική προσφορά υπογράφεται
κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε
από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια τιμή ανά τεμάχιο, τιμή ανά κατηγορία του έργου και μια  τιμή
για το σύνολο του έργου. Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλες οι τιμές
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θα δίδονται σε ευρώ. Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού,  δεν μπορεί να
υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την
πλήρη  εκτέλεση  του  Έργου.  Εκ  των  υστέρων  δεν  γίνεται  αποδεκτή  καμία  αύξηση  του  τιμήματος  λόγω
δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.
13.3   Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύο-
νται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και στην
αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα

στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:

 Δημόσια έγγραφα
 Γίνονται αποδεκτά:
-πρωτότυπα έγγραφα ή 
-επικυρωμένα αντίγραφα ή
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων 
αντιγράφων.

 Ιδιωτικά έγγραφα

 Γίνονται αποδεκτά:
-πρωτότυπα

-επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο

-ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς
της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:

Για  τα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της
5/10/1961,  που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (Α'  188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται  σε Κράτος
εκτός  Ελλάδας,  θα  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.
Επισημάνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης, ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα
Apostile  και  να είναι  επισήμως μεταφρασμένα ή  τα  αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα
Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως
μεταφρασμένα.

Ειδικά,  τα αλλοδαπά ιδιωτικά  έγγραφα μπορούν να  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. 
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Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

-Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυ-
ξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

13.4 Λοιπά στοιχεία
-Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος
οικονομικού φορέα.
-Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  τεκμαίρεται  ότι  οι  συμμετέχοντες  έχουν  λάβει  γνώση  των  όρων  της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14  :  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 
παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016)

14.1 Έναρξη διαδικασίας

    Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) παραδίδει τις προ-
σφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος  προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ.
12.1 της παρούσας. 
    Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγισθούν.
      Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία 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 στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.

14.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο  (Επιτροπή
Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών  αρχικώς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί
η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
Η  αρμόδια  Επιτροπή  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. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο Τεχνικής Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, προβαίνει
στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή
και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα
ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
 
β) Οι  κατά  τα  ανωτέρω  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών,  μετά  την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές,
συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί, για τον προσωρινό ανάδοχο.
Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  το  προηγούμενο  ως  άνω α.  στάδιο   οι  φάκελοι  της
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οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

Τα ανωτέρω α) και β) στάδια μπορούν να γίνουν στην ίδια δημόσια συνεδρίαση εφόσον το κρίνει η Επιτροπή
Διαγωνισμού.

Σε αντίθετη περίπτωση, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και των αποδεικτικών μέσων κατακύρω-
σης θα γίνει σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση του α. σταδίου (δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική
προσφορά).  

Το  Πρακτικό  Αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά  και  των   Οικονομικών
Προσφορών  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  ήτοι
Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ. 

14.3 Αποσφράγιση φακέλων Οικονομικής Προσφοράς

   Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή
και γνωστοποιείται με σχετική πρόσκληση στους υποψηφίους των οποίων τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι
Τεχνικές Προσφορές αξιολογήθηκαν και κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. 
     Η  αποσφράγιση  λαμβάνει  χώρα  σε  ανοικτή  συνεδρίαση,  στην  οποία  μπορούν  να  παρίστανται
αυτοπροσώπως  ή  δια  του  νόμιμου  εκπροσώπου  τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο,  όλοι  οι
συμμετέχοντες  σε  αυτό  το  στάδιο  του  διαγωνισμού.  Μετά  την  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού
μονογράφει  κατά  φύλλο  και  εξετάζει  τις  οικονομικές  προσφορές  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  των
οικονομικών  στοιχείων.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  όσων  προσφορών  απορρίφθηκαν  σε
προηγούμενα στάδια δεν αποσφραγίζονται.

14.4 Κριτήριο Ανάθεσης- Αξιολόγηση και κατάταξη προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά   βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής
Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων  που  δεν
αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία: 
1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους
όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει,  σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή
των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το
πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική
αιτιολογία, και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο 
Πίνακα: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του 
έργου
Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με 

Σ1(40%)
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τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο 
και τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Η πρόταση πρέπει 
να αναφέρει :
1. τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο
2. τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους
3. το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
4.  τις  προτεινόμενες  διαδικασίες  διοίκησης,  προγραμματισμού,
διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου

Β
Δείγματα δουλειάς (ανάλογη με τα αντικείμενα του έργου), του 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό Σ2(30%)

Γ Ετοιμότητα υλοποίησης παραδοτέων έργου Σ3(30%)

Η Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (ΣΤΠ) προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του κάθε συντελεστή 
βαρύτητας επί το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τον τύπο:

Σύμφωνα με  την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν.  4412/2016, στις  διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων  προμηθειών  και  παροχής  γενικών  υπηρεσιών,  η  βαθμολογία  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται
ακριβώς όλοι οι  όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ.
11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η Επιτροπή εκδίδει γνώμη επί της βαθμολόγησης μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων
βαθμολόγησης.  Η  γνώμη επί  τη  βαθμολόγησης  είναι  η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την  πλειοψηφία  των
παρόντων.  Η  βαθμολόγηση,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  221,  παρ.2  του  Ν.4412/2016,  δεν
προκύπτει από το μέσο όρο των προτάσεων βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Κατά συνέπεια, για κάθε ένα κριτήριο η επικρατέστερη πρόταση βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής
Διαγωνισμού, θα πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθμός
του κριτηρίου αυτού.
Ακολούθως  θα  υπολογισθεί  το  άθροισμα  των  βαθμών  όλων  των  κριτηρίων  που  αποτελεί  τη  Συνολική
Βαθμολογία Τεχνικής  Προσφοράς (ΣΤΠ) του κάθε  προσφέροντος.  Η  τελική  βαθμολογία  με βάση τα
παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.

Η τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό
λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της παρούσας διακήρυξης.     

Συνολική βαθμολόγηση προσφορών 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης
των Προσφερόντων και των αντίστοιχων Οικονομικών Προσφορών.

Ο  Συντελεστής  Βαρύτητας  της  Βαθμολογίας  Τεχνικής  Προσφοράς  ορίζεται  80%  και  της
Οικονομικής Προσφοράς σε 20%.
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Για  την  επιλογή  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομικής  άποψης  προσφοράς  βάσει  βέλτιστης  σχέσης
ποιότητας – τιμής αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες
με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. 

Για κάθε προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του 
(Τ.Β.Ο.Π.), ως  εξής:

Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100

όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και Οικονομική 
Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, δηλαδή ο 
προσφέρων µε τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10).
 Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθμού, ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως:
 Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η 
κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:

                         ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%

Τ.Β.Ο.Π.=(Χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100

Τ.Β.Τ.Π.=(Τεχνική Προσφορά Προσφέροντος/Υψηλότερη σε βαθμολογία Τεχνική Προσφορά ) 
x100

Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής 
Προσφοράς  (Τ.Β.Σ.Π.).  

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών 
ψηφίων.

Σε  περίπτωση  ισοβαθμίας  προκρίνεται  η  προσφορά  µε  το  μεγαλύτερο  βαθμό  Τεχνικής  Προσφοράς.  Αν
υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος
επιλέγεται  ο Υποψήφιος που προκύπτει  κατόπιν κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού
κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.
Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες.
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Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αυτής,  συντάσσεται  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Τεχνικής
Αξιολόγησης, στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Τεχνική Προσφορά η βαθμολογία για κάθε κριτήριο, καθώς
και το σύνολο της βαθμολογίας.

Τα  πρακτικά  της  Επιτροπής  κοινοποιούνται  στους  συμμετέχοντες  μετά  την  Απόφαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής  της  ΠΚΜ,  με  την  οποία  εγκρίνονται  τόσο  τα  πρακτικά  δικαιολογητικών  συμμετοχής-τεχνική
προσφορά όσο και τα πρακτικά των οικονομικών προσφορών, κατά της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλουν ένσταση.

Για  να  ολοκληρώσει  το  έργο  της,  η  Επιτροπή  Τεχνικής  Αξιολόγησης  μπορεί  να  επικοινωνεί  είτε  μέσω
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)  είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τους υποψηφίους. Διευκρινίσεις που
δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να
μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση
που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει   μια τιμή ανά τεμάχιο, μια τιμή ανά κατηγορία του έργου και  μια
τιμή για το σύνολο του έργου που θα παρέχει. Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται
ξεχωριστά. Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το
ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο
των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των
υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.  

Στην  περίπτωση  που  η  τιμή  μίας  οικονομικής  προσφοράς  κρίνεται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού
«Ασυνήθιστα Χαμηλή Προσφορά», η Επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως και εντός προθεσμίας 10 ημερών
διευκρινήσεις. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους
του υποψήφιου αναδόχου (επαλήθευση προσφοράς).  Οι διευκρινίσεις  αυτές θα αφορούν στον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας υλοποίησης ή/και στις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή/και στις εξαιρετικά
ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο υποψήφιος ή/και στην πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών. Μετά
την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται με πρακτικό
στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς. 

 Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές,  η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με
κλήρωση (άρθρο 90, παραγ. 1 του Ν.4412/2016), μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών
φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό.

14.5 Διευκρινίσεις Προσφορών

    Η συμπλήρωση-αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του
ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
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μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης.
   Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα
τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και  σήμανσης του φακέλου και  των υποφακέλων των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία
των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις
ως  προς  τα  νομιμοποιητικά  στοιχεία,  πλημμελής  σήμανση  αντιγράφων  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων,
διαφοροποίηση  της  δομής  των  εγγράφων της  προσφοράς  από  τα  υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή  μη,  που
θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. 
       Η  συμπλήρωση  ή  η  διευκρίνιση,  κατά  το  πρώτο  εδάφιο,  δεν  επιτρέπεται  να  έχει  ως  συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη
υποβληθεί. 
          Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
      Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει
ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα
που  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει  ότι  μπορεί  να  θεραπευθούν.  Η  διευκρίνιση  αυτή  δεν  πρέπει  να  έχει  ως
αποτέλεσμα την  ουσιώδη  αλλοίωση  της  προσφοράς  και  δεν  πρέπει  να  προσδίδει  αθέμιτο  ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων
στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν
επίκειται  αποκλεισμός  του  από  τη  διαδικασία,  λόγω  ασαφειών  των  δικαιολογητικών  και  εγγράφων  της
προσφοράς.
Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Άρθρο 103 
Ν.4412/2016)

15.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δη-
λώθηκαν στο ΤΕΥΔ και σύμφωνα με τη  Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α' 188) των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και δικαιολογητικών  που αποδεικνύουν
τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ.

       Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρωτοκολλείται στο
γραφείο 3 του 3ου ορόφου του κτιρίου της 26ης Οκτωβρίου 64, με ευθύνη του/των προσωρινού/νων ανα-
δόχου/ων  και  παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά κατακύρω-
σης  παραδίδονται στην επιτροπή Διαγωνισμού στην συνεδρίαση που θα ορίσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής
κατόπιν προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρινούς αναδόχους.  
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15.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημε-
ρών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει
την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επι-
πλέον ημέρες.
15.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαι -
τούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των
μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής του IV.A του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του
άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
15.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου με εισήγησή της επιτροπής στην Αναθέτουσα Αρχή για τη
λήψη απόφασης είτε  για  τη  ματαίωση  της  διαδικασίας  (σύμφωνα με τις  κείμενες  διατάξεις)  είτε  για  την
κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω
δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  με  την  εν  λόγω  απόφαση  κατακύρωσης  (Πρβλ.  άρθρο  105  του  Ν.
4412/2016).
15.5  Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατα-
τέθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 16:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 Ν.4412/2016)

16.1  Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
στην προθεσμία του άρθρου 15.1 της παρούσας είναι τα εξής:

A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες
άλλων Φορέων) οφείλει να υποβάλλει  ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα προκύ-
πτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο θεωρείται ότι
εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής ικανότητας θα είναι
υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν αναδειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ισχύ-
ος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των υποχρεώσεών του που θα
απορρέουν απ' αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της, τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως
έκπτωτος.

B)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικα-
νότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλλει σχετικές  δηλώσεις  συνεργα-
σίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα ανα-
λάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές κατα-
δίκες),  απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.3.Α της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή ει-
σφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι)  για την καταβολή φόρων: αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομο-
θεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
III) για τη δήλωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) : υπεύθυνη δήλω-
ση στην οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση
που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 11.6.γ. της παρούσας
διακήρυξης, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
 
Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
I) Για  τις  καταστάσεις  της  περίπτωσης  Γ  του  άρθρου  11.3  της  διακήρυξης, πιστοποιητικό  που
εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση Αρχή από όπου θα αποδεικνύεται ότι  ο οικονομικός φορέας
δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν
βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή
όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στην
περίπτωση  Γ  του  άρθρου  11.3,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη
βεβαίωση ή  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
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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 καλύ-
πτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 11.3.
II) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν
στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην περίπτωση Δ και Ε του άρθρου 11.3 της διακήρυξης-πλην της
περίπτωσης Γ του άρθρου 11.3 της διακήρυξης- λόγοι αποκλεισμού.

III) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδι-
κασία σύναψης της σύμβασης.

ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Α. του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα) οφείλει να υποβάλλει το πιστοποιη-
τικό του οικείου  Επιμελητηρίου. 

   

ΑΡΘΡΟ 17  :  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (Άρθρο 105 Ν.4412/2016)

17.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτι-
κών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,  σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.τ.λ.
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί  ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 19
της παρούσας).
17.2 Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκα-
λεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του άρθρου 16 της παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή).

17.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,   και η κατακύρωση γί -
νεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1
του άρθρου 106 του Ν.4412/16.
17.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνω-
μοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 18 :  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των άρθ. 12 και 14.1 της παρού-
σας.
Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που τί-
θενται στα άρθρα 11 και 13 της παρούσας.
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή,  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102
του Ν. 4412/2016.
Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες εξη-
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γήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 102.
Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει  δύο ή περισσότερες προ-
σφορές.
Τέλος, απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση.

ΑΡΘΡΟ  19 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (Άρθρο 127 Ν.4412/2016)

19.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης  κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται  μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπο-
λογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

19.2 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
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν.4412/2016.

  Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα 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. 

  

ΑΡΘΡΟ 20 :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)

20.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα
Αρχή.
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α)   την ημερομηνία έκδοσης,
β)   τον εκδότη,
γ)   τον φορέα προς τον οποίο 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ)  τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δι-
καιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κα -
τάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,
η)    τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού,
θ)    την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
ι)   την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερι -
κά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.
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ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς την οποία απευθύνεται δ) τον
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύ -
θυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξη-
ση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας σύμβα-
σης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας
της νέας σύμβασης (τροποποίησης) εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδι -
κότερα ορίζει.
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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης  και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συμβαλλομένους.
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Ανα-
θέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

20.2 Εγγυητική συμμετοχής
Δεν απαιτείται η προσκόμιση  εγγυητικής συμμετοχής

20.3 Εγγυητική προκαταβολής
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής προκαταβο-
λής.

20.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Δεν απαιτείται η προσκόμιση  εγγυητικής καλής λειτουργίας

20.5  Έκδοση εγγυητικών επιστολών
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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 γραμ-
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού πο-
σού. 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.
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα III της παρούσας.
20.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 21 :  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  (Άρθρο 106 Ν.4412/2016)

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει
τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προ-
σφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα
της σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προο-
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ρίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ζ)  στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016,
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περι-
βάλλοντος.

Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις-εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 του άρθρου 106 του
Ν.4412/2016, σχετικά με την ακύρωση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 22 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 
219 και 220 Ν.4412/2016 σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών) 

    Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
    Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβα-
ση.
    Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρη-
ση και εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αναλυτική Περιγρα-
φή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα
219 και 220 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής.  Πριν την οριστική παραλαβή,
εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι ιδιότητες των προσφερομένων παραδοτέων. Στην περίπτωση που η
εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση
αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορ-
θώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Άρθρα 206, 207, 208 και 213

Ν.4412/2016 σε ό,τι αφορά την προμήθεια υλικών )

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με
την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
   Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβα-
ση.
    Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή  Παραλαβής, η οποία  είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρη-
ση και εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αναλυτική Περιγρα-
φή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από το άρθρο
208 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα  παραλαβής.  Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα προμήθεια είναι εκτός τε-
χνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμ-
μορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί
εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 23 :  ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (Άρθρα 203, 205 & 218 Ν.4412/2016)

23.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτω-
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τος 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 τροποποιήσεων.
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 παρέλ-
θει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρα-
κτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξη -
γήσεων, ολική κατάπτωση 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 σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
23.2 Αν τα υλικά και οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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
υλικών και των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξί-
ας των υλικών και 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 έκ -
πτωτο.
23.3  Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του πα-
ρόντος άρθρου, 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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 24 :  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις
του  ν.  4412/2016,  τους  όρους της Σύμβασης,  της Προκήρυξης,  της Απόφασης Κατακύρωσης,  της
προσφοράς του και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά
νόμο την ΠΚΜ για κάθε ζημία της. 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
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των
εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και  τους υπεργολάβους του ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και  τις  αρμόδιες δημόσιες αρχές και  υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί
και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση.
Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου
ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και ισχύει
μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,
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συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο όργανα της ΠΚΜ.

4. Καθ’  όλη τη  διάρκεια  εκτέλεσης του Έργου,  ο  Ανάδοχος  θα πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την
Π.Κ.Μ., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση
του Έργου.
5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της  Σύμβασης. Η
ΠΚΜ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  οποιαδήποτε άλλη αμοιβή
στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ.

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα
αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος
του Αναδόχου.

8. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από
τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.

9.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών
τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις
εσωτερικές σχέσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν  έναντι της  Περιφέρειας ως
λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για
την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσης της Σύμβασης
οποιαδήποτε  από τα  μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς  του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

10. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ.
Εάν, κατά την κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα
μέλη της κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει
όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης
των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

11. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους
όρους  της  Σύμβασης,  τότε  η  Ανάδοχος  κοινοπραξία  οφείλει  να  προτείνει  αντικαταστάτη,  με  προσόντα
αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η Περιφέρεια εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε
περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί
το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 25 :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

25.1. Χρηματοδότηση  (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016)
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2017 (Φορέα 725). 
Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα  Ποσοστού  Πιστώσεων  Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 
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Χρηματοδοτούμενων από  Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  Ευθύνης ΠΚΜ
του Φορέα 725.

25.2 Φόροι –Κρατήσεις 
Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις :
- κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 375 παρ 7

του Ν.4412/2016, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. 
- παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των αγαθών και  παρακράτηση φόρου 8% επί
της  καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013) 
-Επιπρόσθετα  επιβάλλεται  κράτηση  ύψους  0,06% υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών
(ΑΕΠΠ). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από
την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

25.3  Πληρωμή αναδόχου/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016)
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικο-
νομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από
την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Πα-
ραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με
την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 0,06%
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει),
για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο
25.2.

ΑΡΘΡΟ 26:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

26.1 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 ανα-
φέρονται στην παράγραφο  1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλει -
στεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 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.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.  Αβραμίδης Ευστάθιος

2. Θωμαϊδης Παύλος

3. Καρατζιούλα Νίκη

4. Μήττας Χρήστος

5. Μπάτος Σωτήριος 

6. Τζηρίτης Δημήτριος

7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

8. Μούρνος Δημήτριος

9.Μπασδάνης Αθανάσιος
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

 
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ποσοστού των Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. ευθύνης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 2416ΠΚΜ001ΚΑΠ15, δράση Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΚΜ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αναλύεται στα ακόλουθα αντικείμενα:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

Σχεδιασμός και δημιουργία ενός δωδεκασέλιδου  εντύπου  το οποίο θα παρουσιάζει τα τοπικά
αγροτικά  προϊόντα  αλλά  και  τη  χρήση  αυτών  σε  παραδοσιακές  συνταγές  της  Κεντρικής
Μακεδονίας. Το έντυπο θα περιλαμβάνει χάρτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και κείμενα
και χρηστικές πληροφορίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικά χαρακτηριστικά εντύπου

Διαστάσεις: 20x20 εκ.

Χαρτί σώματος: 170 γρ. Velvet τριπλής επίχρυσης

Χαρτί εξωφύλλου: 350 γρ. Velvet τριπλής επίχρυσης

Εκτύπωση: Τετράχρωμη

Σελίδες: 16

Τεμάχια: 4.000, Τιμή Τεμαχίου 1,41€ (άνευ Φ.Π.Α)

Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα

Ειδικές εργασίες: Βερνίκι ματ 

Έκδοση: Δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά)

Φωτογραφικό υλικό: τουλάχιστον 20 φωτογραφίες από τα αγροτικά προϊόντα, τη χρήση τους σε παραδοσιακές
τοπικές συνταγές καθώς και γενικές φωτογραφίες των μνημείων και της υπαίθρου της ΠΚΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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5.645,16€    7.000,00€  

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές BANNER

Τέσσερα (4) Banner
1) 90x200 Roll up (2 τεμ.), 2) 150x200 Roll up (1τεμ.), 3) 2x3 μ – αράχνη (1 τεμ.). 

Περιλαμβάνονται: δημιουργικό, σχεδιασμός, φωτογραφικό υλικό, μηχανισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER 
 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER 
 
 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

  1.685,48€ 2.090,00€  
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3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΥΣΕΩΝ,
ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ)
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΣΟΥΒΕΡ

Ο αριθμός των σουβέρ είναι: (6.000 τεμάχια σε συσκευασία) 1.000 τεμάχια σε συσκευασία των 6
θεμάτων

Τιμή μονάδας άνευ Φ.Π.Α. : 3,63€ ,Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α :3.629,03€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :4.500,00€ 

Σετ από 6 διαφορετικά σουβέρ  με φωτογραφίες από προϊόντα της Μακεδονικής γης.

Τεμάχια: 1.000 – συσκευασίες των 6 θεμάτων.  Τα θέματα θα τοποθετηθούν σε ειδικό χάρτινο κουτί το οποίο θα
έχει τα λογότυπα της ΠΚΜ.

Περιλαμβάνονται  ο  σχεδιασμός  και  το  φωτογραφικό  υλικό  με  τα  τοπικά  προϊόντα  και  τη  χρήση  τους  σε
παραδοσιακές συνταγές

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χαρτί: Χαρτόνι πλαστικοποιημένο 

Διαστάσεις: 9Χ9 εκατοστά (στρόγγυλα ή τετράγωνα)

Εκτύπωση: Τετράχρωμη

Γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά

Δημιουργικό

Φωτογραφίες: 12 (από τα τοπικά προϊόντα και τη χρήση τους σε παραδοσιακές τοπικές συνταγές καθώς και τοπία
της αγροτικής περιφέρειας)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΧΑΡΤΗ ΓΕΥΣΕΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά χάρτη:

Ανάπτυγμα: 50 x 70 cm (δίπλωμα κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο)

Βάρος και είδος χαρτιού: 150 gr velvet

Εκτύπωση: τετραχρωμία

Ειδικές εργασίες: Δίπλωμα

Γλώσσες: Ελληνικά- Αγγλικά

Δημιουργικό

Φωτογραφικό υλικό: 20 ή και επιπλέον φωτογραφίες 

Αντίτυπα: 3.000 ,Τιμή άνευ Φ.Π.Α. 0,97€, Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α :2.903,23€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :3.600,00€ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Διαστάσεις: 25x35cm 

Εκτύπωση: Τετράχρωμη

Χαρτί: Velvet

Έκδοση: Αγγλικά, Ελληνικά

Αντίτυπα: 1.500τεμ.,  Τιμή άνευ Φ.Π.Α. 0,97€, Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α :1.451,61€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :1.800,00€ 

Ειδικές εργασίες: Βερνίκι ματ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ  ΜΙΚΡΟ

Σχεδιασμός  και  δημιουργία  ενός  μικρού  και  χρηστικού  σημειωματάριου  το  οποίο  στην  αρχή  θα  έχει  ένα
οκτασέλιδο περίπου με κείμενα κι πληροφορίες για τα προϊόντα ποιότητας της ΠΚΜ (ποιότητα, ποικιλίες, γευστικά
χαρακτηριστικά, χρήση τους σε παραδοσιακές συνταγές) ή οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί απαραίτητο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά μικρού σημειωματάριου:

Διαστάσεις: 13x18 cm ή 12x12

Σελίδες: 160 

Εκτύπωση εξωφύλλου: Τετράχρωμη

Χαρτί εξωφύλλου: Velvet 350 gr. τριπλής επίχρυσης ή σκληρό καπάκι

Χαρτί: γραφής 100 gr. (λευκό ή ελαφρύ κίτρινο (σαμουά)

Έκδοση: Αγγλικά, Ελληνικά 

Αντίτυπα:  1.000 τεμ..,  Τιμή άνευ Φ.Π.Α. 4,84€, Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α :4.838,71€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :6.000,00€ 

Βιβλιοδεσία: Ραφτοκολλητή

Θέματα: 2 (αγροτικά προϊόντα και η χρήση τους σε παραδοσιακές συνταγές)

Ειδικές εργασίες: Πλαστικοποίηση ματ εξωφύλλου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  (ΣΟΥΒΕΡ,
ΧΑΡΤΗΣ  ΓΕΥΣΕΩΝ,  ΧΑΡΤΙΝΗ  ΤΣΑΝΤΑ,
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ)

 12.822,58€
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  (ΣΟΥΒΕΡ,  ΧΑΡΤΗΣ  ΓΕΥΣΕΩΝ,
ΧΑΡΤΙΝΗ  ΤΣΑΝΤΑ,  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ,
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ)

 15.900,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO
Γενικό  video  προβολής (2.5-3  λεπτά)  το  οποίο  θα συνδυάζει  την  αγροτική οικονομία  με  τον
τουρισμό  και  τον  πολιτισμικό  πλούτο  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  με  στόχο  την
αποτελεσματική ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των «προϊόντων- σημαίας» της,
τη στήριξη  της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ελκυστικότητας των αγροτικών περιοχών.

Θα  περιλαμβάνει  :  α)  εισαγωγικό  Video  προβολής  (20΄΄-  30΄΄  δευτερόλεπτα)  με  θέματα  τα
τοπικά προϊόντα της ΠΚΜ και 

β) εισαγωγικό Video προβολής (20΄΄- 30΄΄ δευτερόλεπτα) με θέμα τη γαστρονομία της περιοχής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO

Οι λήψεις κινούμενης εικόνας (video) θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις:

 Ανάλυση 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 pixels
 Τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν: video με χρήση τριποδιού αλλά και gimbal, time lapse,

hyperlapse, λήψεις με drone, υποβρύχιες λήψεις.
 Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των λήψεων κινούμενης εικόνας (video)
 Λήψεις σε διαφορετικές εποχές, ώρες και συνθήκες φωτισμού.
 Οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να είναι τελευ-

ταίας τεχνολογίας ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της δράσης και να εξασφαλίζουν την άρτια και ολο-
κληρωμένη απόδοση του αποτελέσματος

 Υπότιτλοι (2 εκδόσεις-Ελληνικά-Αγγλικά).
 Τα βίντεο θα πλαισιώνονται από μουσική σύνθεση. Το πλήρες λογότυπο της ΠΚΜ θα πρέπει απαραι-

τήτως να φαίνεται στους τίτλους αρχής ή τέλους του βίντεο. Επίσης, θα πρέπει να φαίνεται το έτος πα-
ραγωγής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO
 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

12.096,77€    15.000,00€ 
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o Η λήψη βίντεο και φωτογραφιών αποτελεί μέρος του συνολικού έργου. Οι φωτογραφίες
θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα του έργου.

o Απαραίτητες λήψεις φωτογραφιών και video για την ολοκλήρωση του έργου δημιουργίας
του εν λόγω portfolio, πέραν όσων θα διαθέσει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

          Α) Προϊόντα

 Ανθισμένα δέντρα: ροδακινιές , μηλιές, κερασιές, ακτινίδια κ.α.
 Ανοιξιάτικα τοπία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 Καρποί και συλλογή βασικών προϊόντων της περιφέρειας:
 Ελαιόδεντρα, ελιές, παραγωγή λαδιού,
 Μύδια: συλλογή και επεξεργασία
 Σιτάρι, καλαμπόκια, ρύζια, βαμβάκια: συλλογή και επεξεργασία
 Κρασί: αμπέλια, τρύγος, κελάρια
 Μέλι
 Τυροκομικά: γάλα, φέτα, αιγοπρόβατα, βοοειδή σε διάφορα σημεία της ΠΚΜ
 Αρωματικά – φαρμακευτικά: παραγωγή και επεξεργασία
 Αγιορείτικα προϊόντα, κελάρια  και συνταγές
 Βουβαλίσια προϊόντα
 Αυγά

Β) Τοπία υπαίθρου – μνημεία: Αρχαιολογικοί  χώροι στην ύπαιθρο της Περιφέρειας (Βεργίνα,  Δίον, Πέλλα,
Όλυνθος), Όλυμπος, Πιέρια Όρη, Βέρμιο, Άγιο Όρος, ποτάμια και εκβολές ποταμών, λίμνες, υγροβιότοποι,
λουτρά, σημαντικά μουσεία (Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Θεσσαλονίκης, Βεργίνας) και παραδοσιακοί οικισμοί
(Γουμένισσα, Αρναία, Αγ. Παντελεήμωνας, Αγ. Αθανάσιος)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
(χωρίς ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

32.250,00€ 39.990,00€

Σημείωση:

 
-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του έργου, αλλά 
θα πρέπει στην προσφορά τους να δώσουν «προσφερόμενη τιμή» για κάθε αντικείμενο από 1 έως 4 

-Δεν είναι δυνατή η τμηματική (κατά αντικείμενο) υποβολή προσφορών 
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ΟΔΗΓΙΕΣ    (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)

1.  Ο  πίνακας  οικονομικής  προσφοράς  συμπληρώνεται  (χωρίς  να  τροποποιηθεί  η  μορφή  του)  από  τους
οικονομικούς φορείς, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντάς τον στο Φάκελο της Προσφοράς
τους. Η τιμή για καθένα από τα πεδία του πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ
(€) μπορεί  να γίνεται μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία Οι  τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει  να
δίνονται σε ΕΥΡΩ. 

2. Η  συνολική  τιμή  της  Προσφοράς  θα  γράφεται  αριθμητικά  και  ολογράφως.  Αν  υπάρχει  ασυμφωνία
μεταξύ  αναλυτικών  τιμών  και  συνολικών  τιμών  θα  υπερισχύουν  οι  συνολικές  τιμές.  Οι  τιμές  θα
δίνονται  χωρίς  Φ.Π.Α.,  θα  αναγράφεται  δε  το  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  %,  στο  οποίο  υπάγεται  η
υπηρεσία.  Σε  περίπτωση  που  αναγράφεται  εσφαλμένος  Φ.Π.Α.,  αυτός  θα  διορθώνεται  από  την
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο
κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ενώ θα πρέπει να υπάρχει ρητή
δήλωση αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης καθώς και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η
προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

6. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών, οι  δε  προσφέροντες υποχρεούνται  να παρέχουν αυτά εντός προθεσμίας  επτά (7)
ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη όμως για την ακρίβεια
των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα.

7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει  να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν
δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση
για την Αρχή.

8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο στο άρθρο 8
της διακήρυξης, δηλαδή από τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 όλα τα κόστη των τεχνικών προδιαγραφών κάθε ομάδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

44





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II– Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

    ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ                                                     Τόπος, ημερομηνία

ΕΡΓΟ:    
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  PORTFOLIO  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΝΤΥΠΩΝ

4000 τεμάχια

2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
BANNER
(Τέσσερα BANNER 
δημιουργικό,σχεδιασμός, 
φωτογραφικό υλικό, 
μηχανισμός )

Τέσσερα BANNER 
1) 90x200 Roll up 
(2 τεμάχια)
2)  150x200  Roll  up
(1τεμάχιο)
3) 2x3 μ – αράχνη
   (1 τεμάχιο)

1)

2)

3)

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
 

α)  ΣΟΥΒΕΡ  (1.000
τεμάχια  σε  συσκευασία
των 6)  

β)  ΧΑΡΤΗΣ  ΓΕΥΣΕΩΝ
(3.000 αντίτυπα)

 γ)  ΧΑΡΤΙΝΗ  ΤΣΑΝΤΑ
(1.500 τεμάχια)

  δ) ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ΜΙΚΡΟ (1.000 τεμάχια)   

α)

β)

γ)

δ)
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4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
VIDEO

Γενικό video προβολής
(2.5-3 λεπτά) 1video

και 1 spot

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (χωρίς ΦΠΑ) Αριθμητικώς:

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (χωρίς ΦΠΑ) Ολογράφως :

Αναλογών ΦΠΑ 24%:

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Αριθμητικώς:

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Ολογράφως:

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................

  Τόπος, ημερομηνία:   ………………………………………….. 
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1.  Με  την  επιστολή  αυτή  σας  γνωστοποιούμε  ότι  εγγυόμαστε  ρητά,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι  απέναντι  σας  εις  ολόκληρο  και  ως  αυτοφειλέτες  υπέρ  της  ........................  για  ποσό
ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης
μεταξύ της ................... και της .................
2.  Παραιτούμαστε  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  από  την  ένσταση  του  ευεργετήματος  της  διαιρέσεως  και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των
μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866
– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3.  Σε  περίπτωση  που  αποφανθείτε  με  την  ελεύθερη  και  αδέσμευτη  κρίση  σας  την  οποία  θα  μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................  δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’
εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το ΤΕΥΔ σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr 

Οδηγίες  συμπλήρωσης  αυτού  βρίσκονται  σε  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-
egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-
oriwn-twn-odhgiwn
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
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 φορέα  i     και τη διαδικασία ανάθεσης

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [26ης Οκτωβρίου 64, 54627]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε.Δρουγαλά]
- Τηλέφωνο: [2313 319136]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [E.Drougala@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  PORTFOLIO  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)
  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας –τιμής προϋπολογισμού 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (του άρθρου 117
του  Ν.  4412/2016),22000000-0  Έντυπο  Υλικό  και  συναφή  προϊόντα,  22462000-6
Διαφημιστικό  υλικό,  22462000-6  Διαφημιστικό  υλικό, 92112000-9  Υπηρεσίες  που
σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Ο οριζόμενος Α.Δ.Α.Μ. από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [...........]

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

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

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητα Α  κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……]
[……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
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Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να 
εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

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

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

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

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

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

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν: 
[…]

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

2. δωροδοκίαix,x·

3. απάτηxi·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ], 
σημείο-(-α): [ ], 
λόγος(-οι):[ ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……]

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού:

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
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επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: [.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι
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Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[…]

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ – IV ανωτέρω είναι ακριβή
και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας  με πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου 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 τ...  [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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

iiiΒλέπε 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.

ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

viΕπισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος
ΧΙΙ  του Προσαρτήματος  Α΄ ή  με  την  σχετική επαγγελματική εμπειρία,  οι  οικονομικοί  φορείς,  μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiΣύμφωνα 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. 

viiiΌπως 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).

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

xΌπως 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).

xiΚατά  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





xiiΌπως  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.

xiiiΌπως 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”.

xivΌπως 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.".

xvΗ 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 )

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΟικονομικός 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) 

xxΛαμβανομένου  υπόψη του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiΣτην 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). 

xxiiΣημειώνεται 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 

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxivΌπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,
στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

xxv.  Η απόδοση όρων είναι  σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται  από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxviΆρθρο 73 παρ. 5.





xxviiΕφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxixΠρβλ άρθρο 48.

xxxΗ απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxiΌπως περιγράφεται  στο Παράρτημα  XI του Προσαρτήματος Α,  οι  οικονομικοί  φορείς  από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiiΥπό 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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –  Ενδεικτικός Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗΙδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, για τα όσα
δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φορέων) από το οποίο
θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν

Ο προσωρινός ΑνάδοχοςΔηλώσεις  συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των προτεινόμενων 





υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω 
των ορίων των οδηγιών, για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην 
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας)

Ο προσωρινός ΑνάδοχοςΑπόσπασμα σχετικού μητρώου ,όπως του ποινικού μητρώου,   έκδοσης του 
τελευταίου διμήνου πριν από την έγγραφη ειδοποίηση του εν δυνάμει αναδόχου για την υποχρέωση προσκόμισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 11.3.Α της διακήρυξης. 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., 

Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.
Το οικείο Πρωτοδικείο Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ο προσωρινός ΑνάδοχοςΠιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ο οικείος Ασφαλιστικός φορέας Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του  Υπουργείο Οικονομικών/

υπηρεσία TAXISNETΠιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου διμήνου πριν από την έγγραφη ειδοποίηση του
εν δυνάμει αναδόχου για την υποχρέωση προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι δεν 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.

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 παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, 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.

α)Το οικείο Πρωτοδικείο  
(ότι δεν τελεί πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό)

β) ΓΕΜΗ
(εξυγίανση ή εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων/ανάλογη 

κατάσταση)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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 11.3.Δ 
και 11.3.Ε του άρθρου 11.3 της διακήρυξης -πλην της περίπτωσης β΄- λόγοι αποκλεισμού.

Ο προσωρινός ΑνάδοχοςΥπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η η ποινή του αποκλεισμού, με 
κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Ο προσωρινός ΑνάδοχοςΠιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο  έκδοσης
του τελευταίου διμήνου πριν από την έγγραφη ειδοποίηση του εν δυνάμει αναδόχου για την υποχρέωση προσκόμισης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Το οικείο Επιμελητήριο Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα 
ζητούμενα πιστοποιητικά είναι δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά 
τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή σε 
περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων, 
κατά τα οριζόμενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε 
ένωση (εφόσον πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), καθώς και από τον τρίτο 
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προφορά.

Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία Γέννησης:

__ /__ / ____

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εργοδότης

Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση)

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος(από – έως)

__ /__ / ___





 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση του έργου 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την …… του μηνός……………… 2018, ημέρα…………….., στα γραφεία του Τμή-
ματος Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, οι κάτωθι υπο-
γράφοντες: 

Α. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, Α.Φ.Μ. 997612598,
Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ., Θεοφάνη 
Παπά, σύμφωνα με την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών 
Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτο-
τελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) και την αριθμ.ΓΠΚΜ οικ.642/20-2-
2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί “Παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/6-3-2017), που στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και

Β. Της εταιρίας «………………….», με Α.Φ.Μ.: …………., Δ.Ο.Υ: ……………………………….., …………………, Τ.Κ.
…………,……………., τηλ ……………., φαξ ………………, Ε-mail:……………, η οποία εκπροσωπείται από τον ………….., νόμιμο 
εκπρόσωπο και διαχειριστή, η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη: 

α) Την αριθμ………./……-……-…… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:……………) περί έγκρισης διενέρ-
γειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για την ανάδειξη επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της «ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕ-
ΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β) την αριθμ.281187(6913)/18-7-2017, Α/Α 2617, (ΑΔΑ:710Ε7ΛΛ-ΟΚ9), (ΑΔΑΜ:17REQ001712557) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης, του οικονομικού έτους 2017 η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρω-
μής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2426 ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακο-
σίων ενενήντα ευρώ 39.990,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ιβ.01

γ) Την αριθμ. πρωτ………..(……..)/…-….-……. διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016

δ) Την με αρ. πρωτ. ……..(………)/…-….-……. υποβληθείσα από την Ανάδοχο εταιρεία προσφορά, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης

ε) Την αριθμ. ……/…-…-……(ΑΔΑ:…………) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ου σταδί-
ου του ανωτέρω διαγωνισμού.





στ) Την αριθμ……../….-….-…….(ΑΔΑ:………………), (ΑΔΑΜ:…………………….) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα Σύμβαση, η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της αριθμ…………(…….)…..-…..-…….. διακήρυξης και την προσφορά του «Ανα-
δόχου», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ως εξής:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Σχεδιασμός και δημιουργία ενός δωδεκασέλιδου εντύπου το οποίο θα παρουσιάζει τα 

τοπικά αγροτικά προϊόντα αλλά και τη χρήση αυτών σε παραδοσιακές συνταγές της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Το έντυπο θα περιλαμβάνει χάρτη, πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθώς και κείμενα και χρηστι-
κές πληροφορίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικά χαρακτηριστικά εντύπου

Διαστάσεις: 20x20 εκ.
Χαρτί σώματος: 170 γρ. Velvet τριπλής επίχρυσης
Χαρτί εξωφύλλου: 350 γρ. Velvet τριπλής επίχρυσης
Εκτύπωση: Τετράχρωμη
Σελίδες: 16
Τεμάχια: 4.000,Τιμή Τεμαχίου ……€(άνευ Φ.Π.Α)
Βιβλιοδεσία: Καρφίτσα
Ειδικές εργασίες: Βερνίκι ματ 
Έκδοση: Δίγλωσση (Ελληνικά και Αγγλικά)
Φωτογραφικό υλικό: τουλάχιστον 20 φωτογραφίες από τα αγροτικά προϊόντα, τη χρήση τους σε 

παραδοσιακές τοπικές συνταγές καθώς και γενικές φωτογραφίες των μνημείων και της υπαίθρου της ΠΚΜ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)………………….€ ……………….€ 

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER 





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές BANNER1) 90x200 Roll up (2 τεμ.), 2) 150x200 Roll up (1τεμ.), 3)

2x3 μ – αράχνη (1 τεμ.). 

Περιλαμβάνονται: δημιουργικό, σχεδιασμός, φωτογραφικό υλικό, μηχανισμός 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER 
(χωρίς ΦΠΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BANNER 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)………………..€ ………………..€ 

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ
ΓΕΥΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΣΟΥΒΕΡ

Ο  αριθμός  των  σουβέρ  είναι:  6.000  τεμάχια  σε  συσκευασία  (1.000  τεμάχια  σε
συσκευασία των 6 θεμάτων) 

Τιμή μονάδας άνευ Φ.Π.Α. : ………€ ,Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α :…………€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :…………..€ 

Σετ από 6 διαφορετικά σουβέρ  με φωτογραφίες από προϊόντα της Μακεδονικής γης.

Τεμάχια: 1.000 – συσκευασίες των 6 θεμάτων.  Τα θέματα θα τοποθετηθούν σε ειδικό χάρτινο
κουτί το οποίο θα έχει τα λογότυπα της ΠΚΜ.

Περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και το φωτογραφικό υλικό με τα τοπικά προϊόντα και τη χρήση
τους σε παραδοσιακές συνταγές

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χαρτί: Χαρτόνι πλαστικοποιημένο 

Διαστάσεις: 9Χ9 εκατοστά (στρόγγυλα ή τετράγωνα)

Εκτύπωση: Τετράχρωμη

Γλώσσες: Ελληνικά – Αγγλικά

Δημιουργικό

Φωτογραφίες: 12 (από τα τοπικά προϊόντα και τη χρήση τους σε παραδοσιακές τοπικές συνταγές
καθώς και τοπία της αγροτικής περιφέρειας)





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΧΑΡΤΗ ΓΕΥΣΕΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά χάρτη:
Ανάπτυγμα: 50 x 70 cm (δίπλωμα κατόπιν συνεννόησης με τον ανάδοχο)
Βάρος και είδος χαρτιού: 150 gr velvet
Εκτύπωση: τετραχρωμία
Ειδικές εργασίες: Δίπλωμα
Γλώσσες: Ελληνικά- Αγγλικά
Δημιουργικό
Φωτογραφικό υλικό: 20 ή και επιπλέον φωτογραφίες 
Αντίτυπα: 3.000, Τιμή άνευ Φ.Π.Α. ………€, Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α :

………….€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :…………€ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Διαστάσεις: 25x35cm 
Εκτύπωση: Τετράχρωμη
Χαρτί: Velvet
Έκδοση: Αγγλικά, Ελληνικά
Αντίτυπα:  1.500  τεμ. Τιμή  άνευ  Φ.Π.Α.  ……….€,  Προϋπολογισθείσα  δαπάνη  άνευ

Φ.Π.Α :………..€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :…………€ 

Ειδικές εργασίες: Βερνίκι ματ





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟΣχεδιασμός και δημιουργία ενός μικρού

και χρηστικού σημειωματάριου το οποίο στην αρχή θα έχει ένα οκτασέλιδο περίπου με κείμενα κι πληροφορί-
ες για τα προϊόντα ποιότητας της ΠΚΜ (ποιότητα, ποικιλίες, γευστικά χαρακτηριστικά, χρήση τους σε παρα-

δοσιακές συνταγές) ή οτιδήποτε άλλο θεωρηθεί απαραίτητο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά μικρού σημειωματάριου:
Διαστάσεις: 13x18 cm ή 12x12
Σελίδες: 160 
Εκτύπωση εξωφύλλου: Τετράχρωμη
Χαρτί εξωφύλλου: Velvet 350 gr. τριπλής επίχρυσης ή σκληρό καπάκι
Χαρτί: γραφής 100 gr. (λευκό ή ελαφρύ κίτρινο (σαμουά)
Έκδοση: Αγγλικά, Ελληνικά 
Αντίτυπα:  1.000 τεμ..,  Τιμή άνευ Φ.Π.Α. ………..€, Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ

Φ.Π.Α :………..€

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α :………..€ 

Βιβλιοδεσία: Ραφτοκολλητή
Θέματα: 2 (αγροτικά προϊόντα και η χρήση τους σε παραδοσιακές συνταγές)
Ειδικές εργασίες: Πλαστικοποίηση ματ εξωφύλλου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ 

ΓΕΥΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ)
(χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΣΟΥΒΕΡ, ΧΑΡΤΗΣ 

ΓΕΥΣΕΩΝ, ΧΑΡΤΙΝΗ ΤΣΑΝΤΑ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ)
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)……………….€ …………………€ 

4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO
Γενικό video προβολής (1 video και 1 spot),(2.5-3 λεπτά) το οποίο θα συνδυάζει την 

αγροτική οικονομία με τον τουρισμό και τον πολιτισμικό πλούτο της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας με στόχο την αποτελεσματική ανάδειξη της ποιότητας και της μοναδικότητας των 
«προϊόντων- σημαίας» της, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της ελκυστικότη-
τας των αγροτικών περιοχών.

Θα περιλαμβάνει : α) εισαγωγικό Video προβολής (20΄΄- 30΄΄ δευτερόλεπτα) με θέμα-
τα τα τοπικά προϊόντα της ΠΚΜ και 

β) εισαγωγικό Video προβολής (20΄΄- 30΄΄ δευτερόλεπτα) με θέμα τη γαστρονομία 
της περιοχής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τεχνικές προδιαγραφές ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEOΟι λήψεις κινούμενης εικόνας (video) θα γίνουν

σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις:

 Ανάλυση 4K (UHD): 4096 x 2160 pixels ή 3840 x 2160 pixels
 Τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν: video με χρήση τριποδιού αλλά και gimbal, time lapse, 

hyperlapse, λήψεις με drone, υποβρύχιες λήψεις.
 Τεχνική αρτιότητα εκτέλεσης των λήψεων κινούμενης εικόνας (video)
 Λήψεις σε διαφορετικές εποχές, ώρες και συνθήκες φωτισμού.





 Οι βιντεοκάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να είναι τε-
λευταίας τεχνολογίας ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της δράσης και να εξασφαλίζουν την άρτια 
και ολοκληρωμένη απόδοση του αποτελέσματος

 Υπότιτλοι (2 εκδόσεις-Ελληνικά-Αγγλικά).
 Τα βίντεο θα πλαισιώνονται από μουσική σύνθεση. Το πλήρες λογότυπο της ΠΚΜ θα πρέπει απα-

ραιτήτως να φαίνεται στους τίτλους αρχής ή τέλους του βίντεο. Επίσης, θα πρέπει να φαίνεται το 
έτος παραγωγής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO
(χωρίς ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)………………..€ ……………….€ 

o Η λήψη βίντεο και φωτογραφιών αποτελεί μέρος του συνολικού έργου. Οι 
φωτογραφίες θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα του έργου.

o Απαραίτητες λήψεις φωτογραφιών και video για την ολοκλήρωση του έργου
δημιουργίας του εν λόγω portfolio, πέραν όσων θα διαθέσει η Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας :

Α) Προϊόντα

 Ανθισμένα δέντρα: ροδακινιές , μηλιές, κερασιές, ακτινίδια κ.α.
 Ανοιξιάτικα τοπία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 Καρποί και συλλογή βασικών προϊόντων της περιφέρειας:
 Ελαιόδεντρα, ελιές, παραγωγή λαδιού,
 Μύδια: συλλογή και επεξεργασία
 Σιτάρι, καλαμπόκια, ρύζια, βαμβάκια: συλλογή και επεξεργασία
 Κρασί: αμπέλια, τρύγος, κελάρια
 Μέλι
 Τυροκομικά: γάλα, φέτα, αιγοπρόβατα, βοοειδή σε διάφορα σημεία της ΠΚΜ
 Αρωματικά – φαρμακευτικά: παραγωγή και επεξεργασία
 Αγιορείτικα προϊόντα, κελάρια και συνταγές
 Βουβαλίσια προϊόντα
 Αυγά

Β) Τοπία υπαίθρου – μνημεία: Αρχαιολογικοί χώροι στην ύπαιθρο της Περιφέρειας (Βεργίνα, Δίον,
Πέλλα, Όλυνθος), Όλυμπος, Πιέρια Όρη, Βέρμιο, Άγιο Όρος, ποτάμια και εκβολές ποταμών, λίμνες, υγρο-
βιότοποι, λουτρά, σημαντικά μουσεία (Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Θεσσαλονίκης, Βεργίνας) και παραδοσια-
κοί οικισμοί (Γουμένισσα, Αρναία, Αγ. Παντελεήμωνας, Αγ. Αθανάσιος)





ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ
(χωρίς ΦΠΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)……………….€……………………€

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της 

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΙΜΗΜΑ

Η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση του ενιαίου έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PORTFOLIO ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑ-
ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ανέρχεται στο 
ποσό των …………….€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (……………….€ χωρίς Φ.Π.Α.)

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες της «Ανα-
θέτουσας Αρχής» του σχετικού Τιμολογίου και μετά τη βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του,
τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και 
πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Τον/την «Ανάδοχο» 
βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους «Αναδόχους» αντίστοιχων προμηθειών.

Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.

Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις φόρου που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα του ευ-
ρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) επιβάλλεται κράτη-
ση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Ανα-
θέτουσας Αρχής.

Επιπρόσθετα επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 





ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση και παράδοση του 
έργου, από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιο-
λογητικά. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαί-
ωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων 
του έργου από την ανώτερη Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής, όπως περιγράφονται αναλυτικά και 
στο άρθρο 25.3: Πληρωμή Αναδόχου- Δικαιολογητικά πληρωμής της οικείας διακήρυξης

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστο (άρθρο 200, παρ.4,5 Ν.4412/2016): 
Σε ό,τι αφορά την προμήθεια:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, απο-

δεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. 
γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις.

Σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 

αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

                                                                                           ΑΡΘΡΟ 5

                                                                ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016, τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της προσφοράς του και 
συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΚΜ για κάθε ζημία της.
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 περιβαλλοντι-
κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βε-
βαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβα-
ση, να τον εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
Σύμβαση. Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή 
διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και ισχύει μετά από τη 
γραπτή έγκριση αυτής.

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι 
να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε 
και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της ΠΚΜ.

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Π.Κ.Μ., 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art208




υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσί-
ας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΠΚΜ δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ.

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεού-
ται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγ-
γράφως και να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντή-
σει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.

8. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά 
την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά 
πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστα-
σή της.

9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές σχέσεις τους 
και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από 
τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδή-
ποτε από τα μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης 
με τους ίδιους όρους.

10. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ. 
Εάν, κατά την κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοι-
νοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτε-
λέσματά της. Η σχετική απόφαση της Περιφέρειας περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα ενα-
πομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

11. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους 
όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του 
αποχωρούντος μέλους. Η Περιφέρεια εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η 
πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδο-
χο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό …………./…..-…..-……. εγγυητική επιστολή της………………..Τράπεζας, 
περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού …………………. ΕΥΡΩ 
(………………€). 





Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας 
σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη
ειδικότερα ορίζουν.

Ενώ σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ισχύει μέχρι της επιστροφής του γραμματίου σύμφωνα και με το άρθρο 17 του Ν.3646/28 και καταπίπτει στην περίπτω-
ση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.

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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλα-
βή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

                     ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβα-
ση.

Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση 
και εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οι-
κονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/16, πρω-
τόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής. Πριν την οριστική παραλαβή, εξετάζονται και διαπιστώνονται όλες οι 
ιδιότητες των προσφερομένων παραδοτέων. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα εργασία είναι εκτός τεχνικών προδια-
γραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας, εντός εύλογου χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμε-
ση αποκατάσταση της μη ορθώς εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκ-
πτώτου.

                 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παραλαβή των παρεχόμενων παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με
την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβα-
ση.

Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική επιμέτρηση 
και εξέταση των παραδοτέων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οι-
κονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, συντάσσει τα προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του Ν. 4412/16, πρωτόκολλα πα-
ραλαβής. Στην περίπτωση που η εκτελεσθείσα προμήθεια είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να προβεί σε άμεση αποκατάσταση με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, εντός εύλογου 
χρόνου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς την υποχρέωση για άμεση αποκατάσταση της μη ορθώς 
εκτελούμενης εργασίας, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία για την κήρυξή του ως εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 8

                                                                ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, όταν συμ-
φωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του 
Ν.4412/2016.





Η συνολική διάρκεια της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, που ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες 
από υπογραφής της, μπορεί να μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετι-
κό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περι-
πτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υπο-
βληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβλη-
θούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

10.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτω-
τος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρε-
ώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κεί-
μενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τρο-
ποποιήσεων.

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 συμ-
μόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση 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 σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

10.2 Αν τα υλικά και οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της μετάθεσης διάρκειας που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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 έκ-

πτωτο.

10.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του πα-
ρόντος άρθρου, 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 αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού ορ-
γάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτή τη
σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται 
μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11





ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας 
και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των 
συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 

Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια. 
Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται τα Δικα-
στήρια της Θεσσαλονίκης.

Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν αναι-
ρεί την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.

Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και 
αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

                                                                      ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                      Ο νόμιμος εκπρόσωπος

                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                                                  του Αναδόχου  

                ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΣ

                                                                                                                     




