
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                    

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64 
Ταχ. Κώδικας:  54627 - Θεσ/νίκη                             
Πληροφορίες: Ε.Δρουγαλά 
Τηλέφωνο: 2313319136 
Fax: 2313319135 
Email: E.Drougala@pkm.gov.gr 
Ηλ. Δ/νση : www.pkm.gov.gr 
 

Αναθέτουσα Αρχή    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σύμβαση Για την επιλογή αναδόχου του έργου: “Μίσθωση, διαμόρφωση και 
εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών 
SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 
Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου 
Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού” 

 

Ταξινόμηση κατά CPV (CPV) 39154100-7 –Περίπτερα εκθέσεων                                             

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 62.000,00€ (εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ : 50.000,00€, ΦΠΑ : 
12.000,00€) 

 

Χρηματοδότηση  
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ 
οικονομικού έτους 2018 (φορέα 725) 02.21.00.725.9899.ιβ.01-
Πρόγραμμα προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η δαπάνη είναι 
εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών 
Δαπανών Κ.Α.Π. ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 
κωδικό έργου 2416ΠΚΜ001ΚΑΠ15. 
 
 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

“Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 
2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion 
του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού”  

 (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 

Θεσσαλονίκη,   25-06-2018      
Αρ. Πρωτ.:  312115(8434) 
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Καταχωρήθηκε 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 

της τιμής 
 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία:  10-07-2018  
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 15:00 μ.μ. 
(ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ, 12 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ 
ΚΗΜΔΗΣ, άρθρο 121 ν. 4412/2016) 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

Ημερομηνία: 12-07-2018   
Ημέρα: Πέμπτη 
Ώρα: 9:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627 
Θεσσαλονίκη 
3ος Όροφος, γραφείο 80  

Ισχύς προσφορών 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
διαγωνισμού 

Διάρκεια Σύμβασης Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της 
σύμβασης έως την εκτέλεση του έργου, η οποία θα 
πραγματοποιηθεί  από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 
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ANΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση - 
Υποτομέας ΟΤΑ. 

 

Κύρια Δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση : http://www.pkm.gov.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη, 
Τ.Κ.54627 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ οικονομικού έτους 2018 (φορέα 
725) 02.21.00.725.9899.ιβ.01-Πρόγραμμα προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η δαπάνη 
είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. 
ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 2416ΠΚΜ001ΚΑΠ15. 

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 

Γλ. Καραλή,231330350 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο   http://www.pkm.gov.gr 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
 

Η Διεθνής Έκθεση SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord 
Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις για τον 
κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση 
εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στo κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η ποιότητα 
των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events (250 events το 2016) που φιλοξενούνται 
κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν τη SIAL PARIS μια από τις πλέον 
αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν 
αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη 
των αγροτικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης 
των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η 
δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών  με τα προϊόντα 
και τους παραγωγούς τους καθώς η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής 
Κουζίνας καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με 
δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως. 
 

Η έκθεση φιλοξενεί, σε 8 Halls, 20 θεματικές προϊοντικές ενότητες του κλάδου τροφίμων- ποτών 
στους τομείς: Beverages: αφεψήματα, Hot beverages: ζεστά αφεψήματα, Wine & Spirits: κρασί 
και αλκοολούχα ποτά, Grocery products: προϊόντα παντοπωλείου, Gourmet: εκλεκτά είδη και 
gourmet, Preserved products: κονσερβοποιημένα τρόφιμα Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, 
κυνήγι, Cured Meat: αλλαντικά, Prepared products: έτοιμα προϊόντα, Poultry: πουλερικά, Sea 
food: θαλασσινά, Dairy products: γαλακτοκομικά προϊόντα, Equipments: μηχανήματα 
εξοπλισμού, Ingredients: συστατικά, Diet & Organic: οργανικά προϊόντα και υγιεινής διατροφής, 
Fruit & Vegetables: φρούτα και λαχανικά, Frozen Food: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά, 
Confectionery: είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά, αρτοσκευάσματα, Regions of France: τοπικά 
προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, National Pavilions: εθνικά περίπτερα. 

 

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. 

 
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) 39154100-7 –Περίπτερα εκθέσεων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ 
: 50.000,00€, ΦΠΑ : 12.000,00€). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως  την εκτέλεση του 
έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς 
βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό Πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ’εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως :  

 το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

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

 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.” 

 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 

 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 καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 

- 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  

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

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός  κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 
(ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014) 

-  Τις διατάξεις του Ν.4015/2011 (ΦΕΚ 210/A΄/21-11-2011) περί θεσμικού πλαισίου για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του 
αγροτικού κόσμου (Κεφ. Α΄ Άρθ. 1) 

 
-  Την αρ. 156/30-07-2013 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας περί 

έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων της 
ΠΚΜ» (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7) 

 

 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” 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αρ. Φ. 150/ τ. Α'/10-7-2007) Κανονισμός Προμηθειών 
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Δημοσίου» 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» » 

 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 » 

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

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία” 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 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) » 

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

 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) 

- 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).  

 
-  του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις"   

 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) 

 
-  Την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-3-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί 

ορισμού   Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 1266/Β΄/10-4-2018) 

 
- Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.183528(2484)/16-04-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στην 
Αντιπεριφερειάρχη τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής (ΦΕΚ 1478/Β΄/27-
04-2018) (ΑΔΑ: 6ΚΜ37ΛΛ-ΙΧΝ) 
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-  Την με αριθμ.5146/18-04-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
& Ενημέρωσης περί έγκρισης του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΠΚΜ για το 
έτος 2018 (ΑΔΑ: 6ΣΣΕ465ΧΘ0-Υ94) 

 

 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) »,  

 

 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 

 

 την αριθμ.763/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης της Πενταμελούς 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών της Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ. και της Δ/νσης  Αγροτικής 
Οικονομίας και Αλιείας της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:68ΛΕ7ΛΛ-ΒΔΖ) 

 

 την με αριθμ.1386/19-6-2018 (ΑΔΑ:69ΥΠ7ΛΛ-4ΛΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση των όρων της παρούσας και την 
έγκριση διενέργειας διαγωνισμού 

 
-  το αριθμ. 229474/(908)/11-05-18, (ΑΔΑΜ:18REQ003080434) πρωτογενές αίτημα του  Τμήματος 

Προβολής Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ 
 
 -  την αριθμ.230151(6650)/31-5-2018, Α/Α 2505, (ΑΔΑ:Ω2ΕΡ7ΛΛ-ΜΥΟ), (ΑΔΑΜ:18REQ003180024) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, του οικονομικού έτους 2018 η οποία καταχωρήθηκε στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με α/α 2357 ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ 62.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ιβ.01. 

 
-    το από 30/05/2018 ηλεκτρονικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Προβολής   
Αγροτικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας ΠΚΜ περί συμπλήρωσης 
των τεχνικών προδιαγραφών 
 
-  την ανάγκη προβολής των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 
-   το στρατηγικό σχέδιο δράσης για την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προϊόντων     
της Π.Κ.Μ. για τα έτη 2018-2020, όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 362/28-12-2017 (ΑΔΑ: 
6Υ217ΛΛ-Ψ9Ν) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
 
-τη με αριθμ. 294/15-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Ψήφισης 
Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 60ΑΓ7ΛΛ-ΗΘ4) 
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-την κατάρτιση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2018, 
χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας , όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 4/26-01-2018(ΑΔΑ: ΩΜΣΖ7ΛΛ-ΒΝΠ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  
 
-την 1η τροποποίηση προγράμματος ποσοστού πιστώσεων επενδυτικών δαπανών έτους 2018, 
χρηματοδοτούμενων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας , όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθμ. 59/2-4-2018(ΑΔΑ: 6ΛΗΘ7ΛΛ-ΙΩΔ) απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/07/2018  και ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν 
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.  

 

1.6 Δημοσιότητα  

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. 

 

1.7 Αρχές Εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι  οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του 
ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ολη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά τα στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν  

γ) λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.    
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της 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 

 

2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα Σύμβασης  

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6). 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων  (άρθρο 102 του Ν.4412/2016) 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.   

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 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 έγκαιρα και δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές  

Η διάρκεια της παράτασης θα 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 παράταση των 
προθεσμιών.  

2.1.4 Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 
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 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: 
 

Επισημαίνεται ότι στα 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 ήτοι τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και να 
είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα 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. 

 

Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.   
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2.1.5 Εγγυήσεις (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Οι εγγυητικές επιστολές 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 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη 
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (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 δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 72 Ν.4412/2016. 

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 εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο 
μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης  
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

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.  

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμός), προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους :  

2.2.2.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  
απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την  καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
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22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της   
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ. '315), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία  
των θυμάτων  της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη 
απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των παρ.1 και 4 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 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. Οικονομικός 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 άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων  ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, 
όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.2.2.β. Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ 

 

2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω παραγράφους, 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 της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.2.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.7.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων 
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, ήτοι παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Οι Οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Επαγγελματικά Μητρώα του κράτους 
εγκατάστασής τους. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

 

2.2.3.1. Στήριξη  στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν 
στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον 
τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο 
φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 

 

2.3. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του 
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό 
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από αυτόν 
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι 
αφορά όλους τους υπόχρεους, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον ο εν λόγω 
συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου 
ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιριών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σε περίπτωση στήριξης του οικονομικού φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων απαιτείται η 
υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα και η επισύναψη χωριστού εντύπου 
ΤΕΥΔ από τον τρίτο οικονομικό φορέα, στις ικανότητες του οποίο στηρίζεται 

 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της 
νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν 
στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 
φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον 
τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο 
φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό 
συμφωνητικό. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι  εν λόγω οικονομικοί 
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας 
της σύμβασης τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς 
και η συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος 
και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  

Σε ό,τι αφορά πότε κάποιος συνεργάτης θεωρείται τρίτος στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται 
ο συμμετέχων οικονομικός φορέας (στήριξη) και πότε υπεργολάβος, σημειώνονται τα εξής:  
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Σε ό,τι αφορά τη διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη στις ικανότητες 
άλλων φορέων) σημειώνονται τα εξής: “Η βασική διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια 
εμπειρία (στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων) είναι η δυνατότητα να επικαλείται ο 
υποψήφιος τα μέσα ή την εμπειρία τρίτων, ανεξαρτήτως των δεσμών που τον συνδέουν με 
αυτούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ως προς την 
οικονομική –χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, υπό τον 
όρο της δυνατότητας απόδειξης ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, έγκειται 
στο γεγονός ότι ο δανειζόμενος εξακολουθεί να είναι εκείνος που θα εκτελέσει τη σύμβαση, 
κάνοντας χρήση των πόρων-μέσων που δανείζεται από τρίτους κατά την εκτέλεση αυτής, ενώ 
στην υπεργολαβία το ανατεθέν τμήμα της σύμβασης που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος εκτελείται 
από τον τελευταίο, υπό τους όρους της σύμβασης που συνάπτει ο ανάδοχος με τον υπεργολάβο.” 
(Απόφαση 139/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Κατευθυντήρια οδηγία 10/2015, ΑΔΑ:6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9)  

2.3.1 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.2 κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν. 

Σημειώνεται ότι στους πίνακες, οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω προς διευκόλυνση του 
προσωρινού αναδόχου, γίνεται ενδεικτική, συνοπτική αναφορά  των προς  υποβολή 
δικαιολογητικών. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας, εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ειδοποίησης της ενότητας  3.2., από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

To Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται 
στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 
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παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  

 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο 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. 

 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 , 2.2.2.2.β και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον 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 οποίους οφείλει να καταβάλει 
εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και 2.2.2.2β και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. 
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Πιστοποιητικό 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 δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται  ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό και δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση,  
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο.  

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση, εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο.  Σημειώνεταιι ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση 

Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.  Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) 
δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

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. 

 

 Για την παράγραφο 2.2.2.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, λόγω αδυναμίας προς το παρόν έκδοσης του εν λόγω πιστοποιητικού, 
λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του 
ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, σύμφωνα με το αριθμ.ΕΞ12161-2018/10001/12-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Ειδικού 
Γραμματέα του ΣΕΠΕ, προσκομίζεται σχετική ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ εκ μέρους του αναδόχου 

 

 

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συμμετοχής:  

 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
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«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και 
ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού  

γ)Για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς 
θεώρηση γνησίου υπογραφής,  ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 
οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 

β)ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

γ)ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους.  

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά 
μέσα. 

στ)ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή 
του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

ζ)ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
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της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου. 

θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση. 

ι)ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητά τους. 

 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο 
Ασφαλιστικό Φορέα, 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. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο 
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του  

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο Επιμελητήριο/ ΓΕΜΗ. 

  

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο 
εκδίδεται από το οικείο Επιμελητήριο  
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Β.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.4. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων,  για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, 
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα 
ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται 
να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται 
αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

B.5. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, ή όταν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2, προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει 
στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει 
και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, 
παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως 
ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων του. 

  

 

 

Για στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα ιδιωτικό 
συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να 
αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά 
στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 
τρίτους τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, ή όταν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, προσκομίζει τις 
σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που 
έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να 
χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 
αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της σύμβασης.   
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2.4.2 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία (βλέπε σημείο 1.5) 

α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627 

Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών  
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 
54627 Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει  

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

 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.   

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 
ένωσης 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 : 

“Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 
21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte 
Exposition Park του Παρισιού”  

 (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 

 

  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 
προϋπολογισμού 62.000,00€ (εξήντα δύο χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  

Αριθμός Διακήρυξης :  312115(8434)/25-06-2018 

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:   10/07/2018 
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γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου και θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα. 

 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 
προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη 
κανονικές. 
 
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού 
φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους 
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο.  

 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 
οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 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: 

α) 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 και δύναται να παραταθεί κατά 
μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες και β) ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής   

 

 β)Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 της 
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει 
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ) 

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 υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται 
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV  

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού 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 διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

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

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. Το ένα θα φέρει την 
ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να  
αναφέρονται όλες οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα 
αρχή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας 
διακήρυξης.  

 

 

 

  

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 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο 
και κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ 
(€) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

- 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 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται 
τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν συμπίπτουν οι τιμές που 
προσφέρονται ολογράφως και αριθμητικώς ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 
κεφάλαιο «οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
365 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, εφόσον απαιτείται εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από την διακήρυξη,  σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 
διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 
είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση 
και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) 
της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
2.1.3. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 
είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα, 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών 
συμμετοχής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) παραδίδει 
τις προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο 
οποίος  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 

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. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

   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 την Επιτροπή 
Διαγωνισμού και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
 
Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των προσφορών  σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

   

 Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, 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 
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συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. 
 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω στάδιο  οι φάκελοι 
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.  
 
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.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με 
την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
Το Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά και των  
Οικονομικών Προσφορών επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.3.1 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης.  

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα 
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού)  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που 
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, και 
αφού  αυτός υποβάλει τυχόν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.3.1. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να  υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 
αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, 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. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης.  
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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 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, εν προκειμένω 
απαιτείται η καταβολή παραβόλου ποσού 500€. 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.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 
μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
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4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 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. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν  εισήγησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 
οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής,  σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 
4412/2016. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.6 Υπεργολαβία 
 

4.6.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
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χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.6.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα 
της παραγράφου 2.3.1 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή της αμοιβής θα  καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση 
και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν  οι νόμιμες  
κρατήσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται  

α) με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) και  

β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 





 
 

 
Σελ. 38 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) 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 δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, 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 προθεσμίας 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. 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει 
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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 προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου 
(άρθρο 107, περ. 37 του ν. 4497/2017). 

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

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
επιτροπή παρακολούθησης του έργου που συγκροτείται, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
την/τις αρμόδια/ες επιτροπή/ές παραλαβής. Η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 
σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.3. Εν προκειμένω σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί η τριμελής Επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου παρακολουθεί και παραλαμβάνει  το έργο ολικά 
μετά την ολοκλήρωσή του, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα, το εγκριθέν χρονοδιάγραμμα και 
τις τυχόν τροποποιήσεις του για την ορθή εφαρμογή των δράσεων του αναδόχου .  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
κατάθεση εκθέσεων που θα κριθούν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου και να 
καθορίσει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ελέγχου την εκτέλεσής του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις υποδείξεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για αναπροσαρμογή, διόρθωση και αντικατάσταση 
των ελλείψεων ή ελαττωμάτων του τμήματος ή των τμημάτων του έργου, χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση του Εργοδότη, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν 
εύλογη προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και 
να παραδώσει τα μέρη ή το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες 
βελτιώσεις σε ενιαίο Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και 
επιστημονικά άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από 
μία φορά, εφόσον κριθεί σκόπιμο.  
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Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του έργου με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις έγγραφες 
τεκμηριωμένες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής ποινικών ρητρών.  

Επίσης, σε περίπτωση που συνταχθεί πρακτικό παρακολούθησης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, με το οποίο διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση του 
έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις 
έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή εκτός 
από το δικαίωμα επιβολής των προαναφερθεισών ρητρών, μπορεί να καταγγείλει τη σχετική 
Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Ακόμη, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση 
κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, 
δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα καταγγελίας της 
Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

6.1.4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα 
νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με 
στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με 
αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή 
βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, αστική ή 
ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το έργο θα εκτελεστεί 
με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο και να 
εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

6.2. Διάρκεια της σύμβασης  

6.2.1 Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως  την εκτέλεση του 
έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, 
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 5.2.2 της παρούσας 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος. 

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

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

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 
απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων.  
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6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                                                          

1.Ευστάθιος Αβραμίδης  

2.Παύλος Θωμαΐδης  

3.Νίκη Καρατζιούλα  

4.Χρήστος Μήττας  

5.Δημήτριος Τσιμήτρης 

6.Δημήτριος Τζηρίτης  

7.Γεώργιος Θεοδωρόπουλος 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ. 

                
 
 
                                                                           

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Το έργο αφορά την μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου ογδόντα 
τετραγωνικών μέτρων (80 m2) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη 
Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 
Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte Exposition 
Park του Παρισιού. 

 Η Διεθνής Έκθεση SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord 
Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις για τον 
κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη προσέλευση 
εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στo κύρος της έκθεσης, η ποικιλία και η 
ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events (250 events το 2016) που 
φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν τη SIAL PARIS μια από 
τις πλέον αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες παραγωγούς και επιχειρηματίες 
όσoν αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο εξωτερικό. 

Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η ανάδειξη 
των αγροτικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεύρυνσης 
των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, η 
δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών  με τα προϊόντα 
και τους παραγωγούς τους καθώς η προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής 
Κουζίνας καθιστώντας την έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με 
δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως. 
 

Η έκθεση φιλοξενεί, σε 8 Halls, 20 θεματικές προϊοντικές ενότητες του κλάδου τροφίμων- ποτών 
στους τομείς: Beverages: αφεψήματα, Hot beverages: ζεστά αφεψήματα, Wine & Spirits: κρασί 
και αλκοολούχα ποτά, Grocery products: προϊόντα παντοπωλείου, Gourmet: εκλεκτά είδη και 
gourmet, Preserved products: κονσερβοποιημένα τρόφιμα Meat: προϊόντα κρέατος, πουλερικά, 
κυνήγι, Cured Meat: αλλαντικά, Prepared products: έτοιμα προϊόντα, Poultry: πουλερικά, Sea 
food: θαλασσινά, Dairy products: γαλακτοκομικά προϊόντα, Equipments: μηχανήματα 
εξοπλισμού, Ingredients: συστατικά, Diet & Organic: οργανικά προϊόντα και υγιεινής διατροφής, 
Fruit & Vegetables: φρούτα και λαχανικά, Frozen Food: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά, 
Confectionery: είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά, αρτοσκευάσματα, Regions of France: τοπικά 
προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, National Pavilions: εθνικά περίπτερα. 
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                                                Αντικείμενο του αναδόχου 

 

Στο  κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες και δαπάνες όπως 
περιγράφονται παρακάτω που θα παραδοθούν έτοιμα στην Περιφέρεια μια ημέρα πριν την 
έναρξη της έκθεσης: 

 

1) ενοικίαση προνομιακού χώρου ογδόντα (80) τετραγωνικών μέτρων στο national pavilion της 
έκθεσης  

2) κατασκευή περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η κατασκευή θα είναι αναβαθμισμένη, 
καλαίσθητη, ξύλινη (το πάτωμα με επίστρωση μελαμίνης, ξύλινη δομή MDF βαμμένη) και θα 
περιλαμβάνει τραπέζια, καρέκλες, ράφια, βιτρίνες, infocounters, φωτεινά διαφανοσκόπεια, 
μία (1) τηλεόραση Plasma 50’’ για αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού από usb, φώτα, 
πρίζες, κρεμάστρες, καλαθάκια αχρήστων κ.α. σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν όλες οι 
ανάγκες της Περιφέρειας 

3) σήμανση, γραφικά, εκτυπώσεις.  

4) λειτουργικές δαπάνες (ρεύμα, καθαριότητα περιπτέρου και φύλαξη) 

5) μεταφορά και ασφάλιση των εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές τους στην Ελλάδα) καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες 
ειδικές άδειες προϊόντων. 

6) Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης έντυπο και 
ηλεκτρονικό 

7) Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο της 
Περιφέρειας με οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων 

8) Έγκαιρη και έγκυρη παροχή στοιχείων για την Γαλλική αγορά με ενημερωμένες λίστες 
εισαγωγέων, αγοραστών και στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - Γαλλίας  

9) Λειτουργία μιας reception για την υποδοχή των επισκεπτών με δυνατότητα γευσιγνωσίας των 
προϊόντων της Περιφέρειας, καθώς και διακριτός χώρος με δυνατότητα προσφοράς καφέ και 
νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων αναλωσίμων (καφετιέρα, καφέδες, 
ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) 

10) Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής αριθμός 
καρτών «εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της Έκθεσης των στελεχών 
και εκθετών για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και πρόσβαση σε όλες τις 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την έκθεση 

11) υποστήριξη της Περιφέρειας από έμπειρο προσωπικό κατά την προετοιμασία όσο και κατά 
την λειτουργία της έκθεσης και διερμηνείες σε Γαλλικά και Αγγλικά 

12) Ειδικά σχεδιασμένη εκδήλωση με μαγειρική ζωντανά στο κοινό με ποικιλία από  
παραδοσιακές συνταγές της Κεντρικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση της γαστρονομικής 
εκδήλωσης  θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε γεύσεις από την Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, 
το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική με τον πιο γευστικό τρόπο μέσα 
από ένα πρωτότυπο και διαδραστικό τρόπο προβολής εμπλέκοντας ενεργά τους εμπορικούς 
αντιπροσώπους, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΚΜ και τους σεφ. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι καλεσμένοι δημοσιογράφοι γαστρονομίας, ηλεκτρονικού, έντυπου τύπου 
αλλά και τηλεόρασης καθώς και άτομα από το χώρο της πολιτικής και της διπλωματίας θα 
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μπορούν να δοκιμάζουν γεύσεις Μακεδονικής Κουζίνας. Η Περιφέρεια θα αναλάβει να δώσει 
το μενού ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει την εύρεση ομάδας μαγείρων και προσωπικού 
κουζίνας για την εκτέλεση του μενού, βασικό εξοπλισμό κουζίνας και διαμόρφωση 
κατάλληλου χώρου για την προετοιμασία των συνταγών και παρουσίασης των εντός της 
έκθεσης.  

13) Πρόσκληση δημοσιογράφων γαστρονομίας, wine and food bloggers και διαμορφωτών 
γνώμης οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν με άμεσο τρόπο τα προϊόντα, να 
κάνουν γευστική δοκιμή, να ενημερωθούν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, με απώτερο 
σκοπό να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της τοπικής μας οικονομίας 

14) Αμοιβή των chef, προμήθεια α’ υλών, προώθηση εκδήλωσης στον τύπο και στα κοινωνικά 
μέσα δικτύωσης  

15) Παραγωγή- έκδοση ειδικού διαφημιστικού εντύπου (flyer) 1.000τμχ, για την επικοινωνία της 
συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της γαστρονομικής εκδήλωσης, με 
φωτογραφίες προϊόντων, συνταγών  και προφίλ συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

 

Διάρκεια της σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως  την εκτέλεση του 
έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 62.000,00€ και αναλύεται σε 
Καθαρή αξία: 50.000,00€, και Φ.Π.Α.: 12.000,00€. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ οικονομικού έτους 2018 (φορέα 725) 
02.21.00.725.9899.ιβ.01-Πρόγραμμα προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων. Η δαπάνη είναι 
εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Ποσοστού Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. ευθύνης 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό έργου 2416ΠΚΜ001ΚΑΠ15. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΥΔ 

 

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 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: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:26ης Οκτωβρίου 64 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ε.Δρουγαλά] 
- Τηλέφωνο: [2313 319136] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [E.Drougala@pkm.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pkm.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

“Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 
2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion του 
Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού”  

 (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 50.000,00€ 

άνευ ΦΠΑ  

 
      CPV:  39154100-7 –Περίπτερα εκθέσεων                                             

                             

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [] 

 

 

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 αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) 
(εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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 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: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 
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 

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

 
 
 
 
 
 
(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 άλλους; 

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

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 [………………………………………………………………] 

 [………………………………………………………………] 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  [………………………………………………………………] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [………………………………………………………………] 

Τηλέφωνο: [………………………………………………………………] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [………………………………………………………………] 

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

[………………………………………………………………] 

 





 
 

 
Σελ. 50 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]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 συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[   ]Ναι [  ]Όχι 

 

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

[…] 

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

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 
2. δωροδοκία· 
3. απάτη· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπου 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): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

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): 

[……][……][……][……] 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

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

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): 

[……][……][……] 
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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 
δικαίου; 

-Άρθρο 73 παρ. 2 περ. γ. Ν.4412/2016 
Έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις 
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` 
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

 

 

 

[] 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 καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

[] Ναι [] Όχι 
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- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 

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:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

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 σύμβασης; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

  

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

[] Ναι [] Όχι 
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[….................] 

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: 

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 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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 
εγκατάστασής; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

 
 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαστε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, 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 δωρεάν. 

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 του έργου: “Μίσθωση, 
διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί 
από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte 
Exposition Park του Παρισιού” (CPV) 39154100-7 –Περίπτερα εκθέσεων                                             

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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ................................. ) 
Ημερομηνία έκδοσης ...................................  
 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)  
 (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. .................... ποσού ............................. ευρώ.  
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ................................................ υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο) ........., ΑΦΜ: ....... (διεύθυνση) .. 
................., ή  
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..........., ΑΦΜ: ........ (διεύθυνση) 
...................................... ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) β) 
α)(πλήρη επωνυμία)........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση 
του/ων τμήματος/των ............... / της υπ αριθ ..... σύμβασης  “Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό 
εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση 
τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 
στο National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte Exposistion Park του Παρισιού”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη  .................. της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
.......ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 
δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                                                                         

………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΔΡΑ : …………………………………………………………………………………………... 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ………………………………………………………………………………... 

ΤΚ ……………...…. ΑΦΜ : ……………….………..…….. ΔΟΥ : ………………………. 

ΤΗΛ . ΣΤΑΘ: …………………………………………………………………………………… 

ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :  …………………………………………………..………………………. 

ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΦΠΑ  (24%) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

ΦΠΑ 24%        

1 

“Μίσθωση, διαμόρφωση και 
εξοπλισμό εκθεσιακού 

χώρου για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στη Διεθνή 

Έκθεση τροφίμων και ποτών 
SIAL PARIS 2018, που θα 

πραγματοποιηθεί από 21 
έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο 

National pavilion του 
Εκθεσιακού Κέντρου Paris 
Nord Villepinte Exposition 

Park του Παρισιού” 

   

Η παρούσα προσφορά ισχύει για: τριακόσιες εξήντα πέντε ημέρες. 

________________ , ………./………./ 2018 

 

Ο προσφέρων 

……………………………………….. 

Ολόγραφη Αναγραφή προσφέροντα 

( Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα ) 

 

 

 

……………………………………….. 

Σφραγίδα Οικονομικού Φορέα - 
Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την ..... του μηνός ……………………. 2018, ημέρα................, στα 
γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, 
Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα εν 
προκειμένω για την υπογραφή της παρούσας από τ…       ……………………………………………., που 
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και  

β) Του...................................με την επωνυμία ..........., ΑΦΜ ..........., ΔΟΥ ... ……………. που 
εδρεύει τηλ., E-mail: Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ……………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
αποκαλούμενη στο εξής «ανάδοχος», έχοντας υπόψη: 

 

1.Με την αριθμ. 1386/19-6-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ 
προκηρύχθηκε συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχoυ για το έργο  
“Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη συμμετοχή της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 
2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion 
του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte Exposition Park του Παρισιού” με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (άνευ 
50.000,00€). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΠΚΜ 
οικονομικού έτους 2018 (φορέα 725) 02.21.00.725.9899.ιβ.01-Πρόγραμμα προβολής 
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αγροδιατροφικών προϊόντων. Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Ποσοστού 
Πιστώσεων Επενδυτικών Δαπανών Κ.Α.Π. ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
με κωδικό έργου 2416ΠΚΜ001ΚΑΠ15. 

 

2.Την αριθμ.312115(8434)/25-06-2018 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

3. Την ................. προσφορά του.............................με την επωνυμία.................... (με αρ. 
πρωτ. Εισερχ. ................), για το προαναφερόμενο έργο, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του 
ανωτέρω διαγωνισμού. 

4.Την αριθμ………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:…………. ) ΠΚΜ με την οποία 
κατακυρώθηκε το ανωτέρω έργο παροχής υπηρεσιών, στην εταιρεία «………………...» 

 
5. Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση 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/Β΄/10-2-2017) και την 
αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-3-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί 
ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 1266/Β΄/10-4-2018) και 
την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ οικ.183528(2484)/16-04-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής 
στην Αντιπεριφερειάρχη τομέα Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής (ΦΕΚ 
1478/Β΄/27-04-2018) (ΑΔΑ: 6ΚΜ37ΛΛ-ΙΧΝ) 

 

6.Την αριθμ.230151(6650)/31-5-2018, Α/Α 2505, (ΑΔΑ:Ω2ΕΡ7ΛΛ-ΜΥΟ), 
(ΑΔΑΜ:18REQ003180024) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, του οικονομικού έτους 2018 η 
οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 2357 ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 
02.21.00.725.9899.ιβ.01. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο πρώτος των συμβαλλομένων (Αναθέτουσα Αρχή) αναθέτει στον 
δεύτερο των συμβαλλομένων (Ανάδοχο) και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
υλοποιήσει το έργο: “Μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου για τη 
συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και 
ποτών SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο 
National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord Villepinte Exposition Park του 
Παρισιού”με τους ακόλουθους όρους 

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΆΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

  Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη.                              

Ειδικότερα: 

Το έργο αφορά την μίσθωση, διαμόρφωση και εξοπλισμό εκθεσιακού χώρου ογδόντα 
τετραγωνικών μέτρων (80 m2) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL PARIS 2018, που θα πραγματοποιηθεί από 21 
έως 25 Οκτωβρίου 2018 στο National pavilion του Εκθεσιακού Κέντρου Paris Nord 
Villepinte Exposition Park του Παρισιού 

  

Η Διεθνής Έκθεση SIAL PARIS φιλοξενείται κάθε 2 χρόνια στο εκθεσιακό κέντρο Paris Nord 
Villepinte Exposition Park του Παρισιού και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις για 
τον κλάδο τροφίμων και ποτών παγκοσμίως. Το μέγεθος της έκθεσης, η μεγάλη 
προσέλευση εμπορικών επισκεπτών και η εμπιστοσύνη τους στo κύρος της έκθεσης, η 
ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται, τα special events (250 events 
το 2016) που φιλοξενούνται κατά τη διάρκειά της και η διεθνής της απήχηση, καθιστούν τη 
SIAL PARIS μια από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές που προσφέρονται στους Έλληνες 
παραγωγούς και επιχειρηματίες όσoν αφορά την προβολή τους σε εκθεσιακά γεγονότα στο 
εξωτερικό. 
Σκοπός της συμμετοχής της Περιφέρειας είναι η επιπρόσθετη αναγνωρισιμότητα και η 
ανάδειξη των αγροτικών τοπικών ποιοτικών προϊόντων της, η ενίσχυση της εξωστρέφειας 
και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον 
αγροδιατροφικό τομέα, η δικτύωση και γνωριμία των επαγγελματιών του κλάδου των 
τροφίμων και ποτών  με τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους καθώς η προβολή και 
προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας καθιστώντας την έναν από τους 
ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητα απήχησης παγκοσμίως. 
 

Η έκθεση φιλοξενεί, σε 8 Halls, 20 θεματικές προϊοντικές ενότητες του κλάδου τροφίμων- 
ποτών στους τομείς: Beverages: αφεψήματα, Hot beverages: ζεστά αφεψήματα, Wine & 
Spirits: κρασί και αλκοολούχα ποτά, Grocery products: προϊόντα παντοπωλείου, Gourmet: 
εκλεκτά είδη και gourmet, Preserved products: κονσερβοποιημένα τρόφιμα Meat: 
προϊόντα κρέατος, πουλερικά, κυνήγι, Cured Meat: αλλαντικά, Prepared products: έτοιμα 
προϊόντα, Poultry: πουλερικά, Sea food: θαλασσινά, Dairy products: γαλακτοκομικά 
προϊόντα, Equipments: μηχανήματα εξοπλισμού, Ingredients: συστατικά, Diet & Organic: 
οργανικά προϊόντα και υγιεινής διατροφής, Fruit & Vegetables: φρούτα και λαχανικά, 
Frozen Food: κατεψυγμένα προϊόντα, παγωτά, Confectionery: είδη ζαχαροπλαστικής, 
γλυκά, αρτοσκευάσματα, Regions of France: τοπικά προϊόντα περιοχών της Γαλλίας, 
National Pavilions: εθνικά περίπτερα. 
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                                            Αντικείμενο του αναδόχου 

 

Στο  κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες, υπηρεσίες και δαπάνες όπως 
περιγράφονται παρακάτω που θα παραδοθούν έτοιμα στην Περιφέρεια μια ημέρα πριν 
την έναρξη της έκθεσης: 

 

 1) ενοικίαση προνομιακού χώρου ογδόντα (80) τετραγωνικών μέτρων στο national 
pavilion της έκθεσης  

2)κατασκευή περιπτέρου με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η κατασκευή θα είναι 
αναβαθμισμένη, καλαίσθητη, ξύλινη (το πάτωμα με επίστρωση μελαμίνης, ξύλινη δομή 
MDF βαμμένη) και θα περιλαμβάνει τραπέζια, καρέκλες, ράφια, βιτρίνες, infocounters, 
φωτεινά διαφανοσκόπεια, μία (1) τηλεόραση Plasma 50’’ για αναπαραγωγή 
οπτικοακουστικού υλικού από usb, φώτα, πρίζες, κρεμάστρες, καλαθάκια αχρήστων 
κ.α. σε επαρκή αριθμό για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της Περιφέρειας 

3) σήμανση, γραφικά, εκτυπώσεις.  

4) λειτουργικές δαπάνες (ρεύμα, καθαριότητα περιπτέρου και φύλαξη) 

5) μεταφορά και ασφάλιση των εκθεμάτων και παράδοση στο περίπτερο (χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται οι επιστροφές τους στην Ελλάδα) καθώς και τις τυχόν 
απαιτούμενες ειδικές άδειες προϊόντων. 

6) Registration Fee και βασική καταχώρηση στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης 
έντυπο και ηλεκτρονικό 

7) Πρόσκληση σημαντικών αγοραστών του κλάδου για την επίσκεψη στο περίπτερο 
της Περιφέρειας με οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων 

8) Έγκαιρη και έγκυρη παροχή στοιχείων για την Γαλλική αγορά με ενημερωμένες 
λίστες εισαγωγέων, αγοραστών και στοιχεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδας - 
Γαλλίας  

9) Λειτουργία μιας reception για την υποδοχή των επισκεπτών με δυνατότητα 
γευσιγνωσίας των προϊόντων της Περιφέρειας, καθώς και διακριτός χώρος με 
δυνατότητα προσφοράς καφέ και νερού συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων αναλωσίμων (καφετιέρα, καφέδες, ζάχαρη, ποτηράκια, γαλατάκια, 
χαρτοπετσέτες, υλικά καθαριότητας, εμφιαλωμένα νερά κ.α.) 

10) Προσκλήσεις για την Περιφέρεια (hardcopy και σε ηλεκτρονική μορφή), επαρκής 
αριθμός καρτών «εκθέτη» με barcode για ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο της 
Έκθεσης των στελεχών και εκθετών για όλες τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης και 
πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με την 
έκθεση 

11) υποστήριξη της Περιφέρειας από έμπειρο προσωπικό κατά την προετοιμασία όσο 
και κατά την λειτουργία της έκθεσης και διερμηνείες σε Γαλλικά και Αγγλικά 

12) Ειδικά σχεδιασμένη εκδήλωση με μαγειρική ζωντανά στο κοινό με ποικιλία από  
παραδοσιακές συνταγές της Κεντρικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση της 
γαστρονομικής εκδήλωσης  θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένη σε γεύσεις από την 
Ημαθία, τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη 
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Χαλκιδική με τον πιο γευστικό τρόπο μέσα από ένα πρωτότυπο και διαδραστικό 
τρόπο προβολής εμπλέκοντας ενεργά τους εμπορικούς αντιπροσώπους, τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΚΜ και τους σεφ. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
καλεσμένοι δημοσιογράφοι γαστρονομίας, ηλεκτρονικού, έντυπου τύπου αλλά και 
τηλεόρασης καθώς και άτομα από το χώρο της πολιτικής και της διπλωματίας θα 
μπορούν να δοκιμάζουν γεύσεις Μακεδονικής Κουζίνας. Η Περιφέρεια θα αναλάβει 
να δώσει το μενού ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει την εύρεση ομάδας μαγείρων και 
προσωπικού κουζίνας για την εκτέλεση του μενού, βασικό εξοπλισμό κουζίνας και 
διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για την προετοιμασία των συνταγών και 
παρουσίασης των εντός της έκθεσης.  

13) Πρόσκληση δημοσιογράφων γαστρονομίας, wine and food bloggers και 
διαμορφωτών γνώμης οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν με άμεσο 
τρόπο τα προϊόντα, να κάνουν γευστική δοκιμή, να ενημερωθούν για τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους, με απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της τοπικής 
μας οικονομίας 

14) Αμοιβή των chef, προμήθεια α’ υλών, προώθηση εκδήλωσης στον τύπο και στα 
κοινωνικά μέσα δικτύωσης  

       15) Παραγωγή- έκδοση ειδικού διαφημιστικού εντύπου (flyer) 1.000τμχ, για την 
επικοινωνία της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της 
γαστρονομικής εκδήλωσης, με φωτογραφίες προϊόντων, συνταγών  και προφίλ 
συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως  την εκτέλεση του 
έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  από 21 έως 25 Οκτωβρίου 2018 

 

 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας 

ΆΡΘΡΟ 3- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης, της τεχνικής του προσφοράς και της σχετικής Διακήρυξης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται 
να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και 
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πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 

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. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, την ισχύουσα 
νομοθεσία, τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής 
με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν δαπάνες σχετικές με 
αποζημιώσεις καταστροφών και δαπάνες σχετικές με αποζημιώσεις για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία, διαφυγόντα κέρδη και ατυχήματα στο προσωπικό που θα απασχοληθεί ή 
βλάβες σε τρίτα πρόσωπα ή βλάβες σε πράγματα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη, 
αστική ή ποινική, για όλα τα παραπάνω ακόμα κι αν συμβούν τυχαία, στο μέτρο που το 
έργο θα εκτελεστεί με ευθύνη και επιμέλειά του. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που θα 
απασχοληθεί στο έργο και να εφαρμόζει όλες τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 4 -ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά 
επαρκές και ειδικευμένο, με τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα κατά τις κείμενες 
διατάξεις  και κανονισμούς. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Αναθέτοντος, των 
προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού αυτού 
κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και 
αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 
τρίτων θα υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της και αν η Αναθέτουσα Αρχή 
ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τους παραπάνω λόγους θα 
δικαιούται να το παρακρατήσει από την οφειλόμενη αμοιβή, επιφυλασσομένων όλων των 
δικαιωμάτων του κατά του Αναδόχου. 

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο έργο, ούτε 
μεταξύ του Αναδόχου και του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να μισθοδοτεί, ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, 
Εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή 
και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: 
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Για την Αναθέτουσα Αρχή:   

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Οργάνωσης & Λειτουργίας, 

Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. 

Τμήμα Προμηθειών 

 Ταχ. Δνση: 26ης Οκτωβρίου 64,   

Θεσσαλονίκη Ταχ. κωδ.:  54627 

Τηλ.: 2313 319136, fax: 2313 319135 

 

Για τον Ανάδοχο: 

<Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . . Τηλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . ..> 

 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 
παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι 
γραπτή. 

ΆΡΘΡΟ 6- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΕΠΠΕ) 

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412/2016 το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται 
καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή (Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ.), η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, 
υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης και για την οριστική παραλαβή του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής ως προς την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Αναδόχου ως προς τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις 
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με αποτέλεσμα να σημειώνεται 
καθυστέρηση στην υποβολή  του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει τις 
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προβλεπόμενες από τη διακήρυξη ρήτρες ή να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύμφωνα με τον ίδιο 
όρο, μετά από σχετική εισήγηση της εν λόγω Επιτροπής. 

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες 
σχετικές με την υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης 
του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ειδικές 
εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες 
τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος τηρεί αρχείο για το Έργο που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση 
της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής να 
επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
και στο Τεχνικό Μέρος της Προσφοράς του Αναδόχου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, παρακολουθεί 
και αξιολογεί το έργο του αναδόχου  και εφόσον είναι εμπρόθεσμα και το περιεχόμενο 
τους είναι έγκυρο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση, παραλαμβάνει το 
εκάστοτε έργο και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του χρονικού διαστήματος αναφοράς και 
προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής εντός διαστήματος δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Επιπλέον, πέρα από τα παραπάνω, αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες 
υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, 
μπορεί να συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και να γνωμοδοτεί η 
Επιτροπή αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 
ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
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την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

ΆΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΗ 
Το συμβατικό τίμημα ορίζεται με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ήτοι 
συμβατικού τιμήματος ..… €,  πλέον  του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (…).  

Οι ανωτέρω τιμές δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που απαιτούνται για την 
υλοποίηση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Αναθέτοντος. 

 

ΆΡΘΡΟ 8- ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή του τιμήματος από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον Ανάδοχο θα 
γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα και μετά την 
αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι κρατήσεις επί της Συμβατικής Τιμής, που βαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι οριζόμενες από 
τον νόμο και της όρους της σχετικής διακήρυξης. 

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται  με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση 
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής για κάθε επιμέρους παραδοτέο από την  αρμόδια 
Επιτροπή Παραλαβής, με το οποίο θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα 
εκτέλεση κάθε παραδοτέου και η αξία  αυτού σύμφωνα με τη διακήρυξη και την προσφορά 
του Αναδόχου. 

 

Η πληρωμή της αμοιβής θα  καταβληθεί με τη λήξη της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση 
και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής, κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, αφού πραγματοποιηθούν  οι 
νόμιμες  κρατήσεις. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται  

α) με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) και  

β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 





 
 

 
Σελ. 69 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Η τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου παρακολουθεί και 
παραλαμβάνει ολικά μετά την ολοκλήρωσή του. 
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο την 
κατάθεση εκθέσεων που θα κριθούν αναγκαίες για την καλή εκτέλεση του έργου και να 
καθορίσει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο ελέγχου την εκτέλεσής του. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απροφάσιστα και άνευ ετέρου στις 
υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για αναπροσαρμογή, διόρθωση 
και αντικατάσταση των ελλείψεων,  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Εργοδότη, στο 
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μέσα στην ταχθείσα προς αυτόν εύλογη προθεσμία από 
την ημερομηνία παραλαβής των ανωτέρω αναφερόμενων υποδείξεων και να παραδώσει  
το σύνολο του έργου αντίστοιχα, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο 
Παραδοτέο, απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα ή παράλειψη σε τεχνικά και επιστημονικά 
άρτια κατάσταση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί περισσότερες από μία φορά, 
εφόσον κριθεί σκόπιμο.  
Σε περίπτωση που συνταχθεί ένα πρακτικό στο οποίο διαπιστώνεται κακή εκτέλεση του 
έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς τις 
έγγραφες τεκμηριωμένες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του 
Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα επιβολής ποινικών ρητρών.  
Επίσης, σε περίπτωση που συνταχθεί πρακτικό παρακολούθησης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, με το οποίο διαπιστώνεται η κακή εκτέλεση 
του έργου με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή εάν ο Ανάδοχος αρνείται να συμμορφωθεί προς 
τις έγγραφες υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η 
Αναθέτουσα Αρχή εκτός από το δικαίωμα επιβολής των προαναφερθεισών ρητρών, μπορεί 
να καταγγείλει τη σχετική Σύμβαση, να κηρύξει έκπτωτο τον υπαίτιο Ανάδοχο με 
ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Ακόμη, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που 
προκύπτει από την διακοπή εκτέλεσης του έργου. 
Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του 
Αναδόχου, δίδεται παράταση στις αντίστοιχες προθεσμίες χωρίς να υπάρχει δικαίωμα 
καταγγελίας της Σύμβασης ή κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο χρονοδιάγραμμα του έργου 
και στο Τεχνικό Μέρος της Προσφοράς του Αναδόχου. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 
και ο ανάδοχος. 

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

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών , με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών  με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών  
αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 

 

ΆΡΘΡΟ 10 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης της «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» με αριθμ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ποσού 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 
οποίας και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα 
του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και παραδοτέων και 
του συνόλου του έργου, καθώς και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην 
παρούσα υποχρεώσεών του. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης 
επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με 
υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο. 
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ΆΡΘΡΟ 12  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της 
παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και 
ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του 
αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο 4412/2016 καθώς και στη 
λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και στη σχετική διακήρυξη.  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από 
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 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 ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας της Τεχνικής του 
Προσφοράς 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, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΆΡΘΡΟ 13 –ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος 
της, σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή 
εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις του εν όλω ή εν 
μέρει, αφού το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς τον 
Ανάδοχο,  αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην 
επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το 
ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία 
λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα προκύψει από την μη 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος, εφόσον το ποσό της ζημίας 
υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής και μόνο ως προς το επιπλέον ποσό.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να καταγγείλει την σύμβαση 
οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που θα καθορίζεται στην ειδοποίηση 
ως ημερομηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας,  η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που θα 
οφείλεται σε αυτόν κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας Σύμβασης, μετά την 
αφαίρεση και παρακράτηση τυχόν αξιώσεων της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή 
θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 14- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 
σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφή της άδεια. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον 
Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες 
ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 
απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 
με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή 
μεθόδους υλοποίησης  του έργου ή του Αναδόχου. 

Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των 
υπηρεσιών παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το συμβατικό 
χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης.  
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Τα δικαιώματα επί των λογισμικών που ο Ανάδοχος εγκαθιστά, παραμένουν στους 
νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη 
αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει νομίμως 
θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου 
και των προϊόντων τους, πλην των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, ρητώς 
εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από τον παραπάνω στην Αναθέτουσα 
Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική 
Σύμβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους . 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών 
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή για αυτά. 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των 
δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των 
παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά 
και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να 
αναλάβει με δικές του δαπάνες τυχόν δίκες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε δαπάνη η/και  
έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που 
θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 

ΆΡΘΡΟ 15 -ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την εκτέλεση 
του έργου και ξεφεύγουν κατ' αντικειμενική κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα 
οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή να προληφθούν και να αποτραπούν παρά τις 
προσπάθειες που τυχόν θα κατέβαλε. Περιστατικά ανωτέρας βίας προμηθευτών ή 
προστηθέντων και εντολοδόχων του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας 
για τις σχέσεις των μερών. 

Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου, συμφωνείται ότι 
αποτελούν λόγο καθυστέρησης και δεν θεμελιώνουν αξίωση αποζημίωσης υπέρ του 
Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή οικονομική του επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ κάθε περιστατικό που κατά τα ανωτέρω μπορεί να 
θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση του, άλλως δεν 
θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 -ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ 
Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της ανατιθέμενης με την 
παρούσα υπηρεσίας και προμήθειας ή μέρους της από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο. 





 
 

 
Σελ. 74 

Απαγορεύεται και είναι άκυρη -και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τον Αναθέτοντα- κάθε 
είδους μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο κάθε δικαιώματος, απαίτησης ή αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αναθέτοντος 
από ή σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των 
απαιτήσεων του επί της αμοιβής του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε 
τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση 
αυτή και μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αναθέτων θα αφαιρεί από κάθε πληρωμή και θα 
παρακρατεί τις ακόλουθες απαιτήσεις ή οφειλές, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά  τον χρόνο 
της καταβολής της εκχωρηθείσας ή  ενεχυρασθείσας απαίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
γέννησης τους: 

α)  κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται 

β) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος θα είχε δικαίωμα να 
την εισπράξει από τον Αναθέτοντα 

γ) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας, του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

ΆΡΘΡΟ 17 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν  εισήγησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας. 
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και 
πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών   σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 201 του ν. 4412/2016. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές 
μεταξύ των συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής τους με φιλικό 
διακανονισμό. 

Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση των 
διαφορών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 -ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται:  
α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 
β) οι όροι της σύμβασης και  
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 
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          ΄ΑΡΘΡΟ 20-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές   
μεταξύ των συμβαλλομένων θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια επίλυσής τους με φιλικό 
διακανονισμό. 

Σε περίπτωση αποτυχίας του φιλικού διακανονισμού, αρμόδια για την επίλυση των 
διαφορών είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, που εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο. 

                

Τα παραπάνω συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα 
σύμβαση, που καταρτίστηκε σε πέντε(5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή και μία (1) ο Ανάδοχος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
              Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 




