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B. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΚΗΡ.: 31322/12.04.2018 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, 

διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση 

επικοινωνιακού υλικού» 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Integrated Management 

Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – 

IMPULSE» (1MED15_2.1_M2_178)»του Διακρατικού Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 79950000-8, 79951000-5, 79952000-2, 64216200-5, 39294100-0 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο 

ανάθεσης την ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό 

για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε € 20.950,00 μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς 

πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ) κατά 15% 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ: 
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30.04.2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.04.2018 και ώρα 12:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Το γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου στην έδρα του  

Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Διονυσίου 13Α, 716 01 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειου Κρήτης 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25.04.2018, 12:30 

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης στους 

ιστοχώρους του Προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., και του 

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

12.04.2018, ΑΔΑ: Ψ66ΞΩ0Ο-ΛΜ0 

13.04.2018, ΑΔΑΜ:……… 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ: ΠΑΤΡΙΣ, 13.04.2018 
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C. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ: Ψ66ΞΩ0Ο-ΛΜ0) 

«Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, 

παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού» 

στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Integrated Management Support for Energy 

efficiency in Mediterranean Public Buildings – IMPULSE» (1MED15_2.1_M2_178) 

του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  

«Μεσογειακού Χώρου 2014-2020» («Interreg MED 2014-2020») 

  

Ο Δήμος Ηρακλείου (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) προκηρύσσει διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016) 

για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην διαχείριση 

επικοινωνιακών δράσεων, εγκατάσταση χώρου πληροφόρησης (info-kiosk) διοργάνωση 

εκδηλώσεων (σεμιναρίου, focus group, συναντήσεων πολιτικής και εθνικού συνεδρίου) για την 

υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης 

«Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic Buildings – 

IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)» στο πλαίσιο του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020». CPVs: 79950000-8, 79951000-5, 79952000-

2, 64216200-5, 39294100-0. 

C.1. Αναθέτουσα Αρχή - δραστηριότητα 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 712 02 

Χώρα GR431/EL431 

Κωδικός ΝUTS GR43/EL43 (KRITI/ΚΡΗΤΗ) 

Τηλέφωνο 281.340.9000 

Φαξ 281.340.9870 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@heraklion.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Διονυσίου 13Α, 716 01 Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού 

281.3409.199, 281.3409.413,  

Μανόλης Πετράκης, Παπαδομιχελάκη Μάρθα 

impulse@heraklion.gr, papadomichelaki-m@heraklion.gr 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο www.heraklion.gr. 

Πίνακας 1 
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Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή. Ανήκει στην 

Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ με κύρια δραστηριότητα «Γενικές Υπηρεσίες». 

C.2. Περιγραφή είδους υπηρεσιών και προϋπολογισμός  

Η παρούσα σύμβαση αφορά την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με αντικείμενο 

την παραγωγή επικοινωνιακού και συνεδριακού υλικού, τον σχεδιασμό, προμήθεια και 

εγκατάσταση περιπτέρου πληροφόρησης (info-kiosk) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

δράσεων ενημέρωσης και εκδηλώσεων (σεμιναρίων, ομάδων εστίασης-focus group, 

συναντήσεων πολιτικής και εθνικού συνεδρίου), υπό την καθοδήγηση του Δήμου 

Ηρακλείου/Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με σκοπό την προώθηση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της πράξης «Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean Public Buildings – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)» του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020», σε συγκεκριμένες «ομάδες-στόχους» και 

το ευρύ κοινό του Δήμου Ηρακλείου και της Κρήτης.  

Το πλήρες αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε. και στο Παράρτημα Ι. της 

αναλυτικής διακήρυξης. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβάλλεται 

ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο 

υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Συνολικός προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (€ 20.950,00) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είκοσι πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ 

(€ 25.978,00) με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση κατά 85% από το Διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020» (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους 

της Ελλάδας (ΠΔΕ).  

C.3.  Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση 

Συνοπτικός Διαγωνισμός Σύμβασης Υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφοράς που προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής. Όπως αυτή θα προκύψει από την βαθμολόγηση των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης 

και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 416/2018 

(ΑΔΑ:Ω3Η1Ω0Ο-ΔΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου. 

C.4.  Χρόνος και Τόπος Παράδοσης 

Το έργο θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30.04.2019. 

Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνει στην έδρα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 

Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Αλλά και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους εντός των ορίων του 

Δήμου Ηρακλείου, ή/και εντός ή εκτός Ελλάδας, όπως περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 

και που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο οικονομικό φορέα από το Τμήμα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
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C.5.  Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 

είναι εγκατεστημένα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., και 

σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, υπό τον όρο ότι δεν εμπίπτουν στους λόγους 

αποκλεισμού που προβλέπονται στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης. Επίσης, οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής συμμετοχής 

σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.  

C.6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.heraklion.gr του Δήμου Ηρακλείου. 

C.7. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για τμήμα του αντικειμένου της 

σύμβασης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

C.8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών 

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις Προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

σχετική Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 25.04.2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου 

στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου στην Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού (Διονυσίου 13Α, 716 01 Ν. 

Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι 

συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές 

με την σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του Διαγωνισμού. 

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.  

C.9. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25.04.2018 και ώρα 12:30 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων των γραφείων του Δ.Η. στη Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού (Διονυσίου 13Α, 716 01).  

C.10. Ισχύς των προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες 

από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, 

εφόσον ζητηθεί από τον Δ.Η. πριν από τη λήξη της, για διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) 

μηνών.  
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C.11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες 

τεύχος της διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016, τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 

171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 

147)». 

C.12. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Στοιχεία επικοινωνίας ενότητα C.1.) 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 
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D. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

D.1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

D.1.1. Στοιχεία & είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 

Πόλη Ηράκλειο Κρήτης 

Ταχυδρομικός Κωδικός 712 02 

Χώρα GR431/EL431 

Κωδικός ΝUTS GR43/EL43 (KRITI/ΚΡΗΤΗ) 

Τηλέφωνο /Φαξ 281.3409.000 / 281.340.9870 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Info@heraklion.gr 

Αρμόδιος για  

πληροφορίες 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Διονυσίου 13Α, 71601, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού 

Τηλ.: 281.3409.199, 281.3409.413, Φαξ.: 281 3409 870 

Μανόλης Πετράκης /Παπαδομιχελάκη Μάρθα 

impulse@heraklion.gr, papadomichelaki-m@heraklion.gr 

Γενική Διεύθυνση στο 

διαδίκτυο (URL) 
www.heraklion.gr  

Πίνακας 2 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή. Ανήκει στην 

Γενική Κυβέρνηση- Υποτομέας ΟΤΑ με κύρια δραστηριότητα «Γενικές Υπηρεσίες». 

D.1.2. Τρόπος & Προθεσμία Λήψης Εγγράφων του Διαγωνισμού 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.heraklion.gr του Δήμου 

Ηρακλείου. 

D.1.3. Είδος της διαδικασίας 

1. Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 416/2018 (ΑΔΑ: Ω3Η1Ω0Ο-ΔΧΜ) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, θα διεξαχθεί με την διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για την σύναψη σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

- τιμής. Αυτή θα εκτιμηθεί από την βαθμολόγηση τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης που 

συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 86 ν. 4412/2016) και των 

αντίστοιχων οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα D.4. 

2. Η κατακύρωση δύναται να προχωρήσει και με έναν υποψήφιο ανάδοχο υπό την 
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προϋπόθεση ότι το κόστος υλοποίησης δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

D.1.4. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

1. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Η δαπάνη 

για αυτή βαρύνει την με Κωδικό Αριθμού Εξόδων Κ.Α.: 70-6474.005 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ηρακλείου. 

2. Η σύμβαση αφορά την Πράξη: «Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean Public Buildings – IMPULSE» η οποία έχει ενταχθεί στο διακρατικό 

πρόγραμμα «Interreg MED 2014-20» και έχει λάβει κωδικό: 1MED15_2.1_M2_178. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης-ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσιών Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ 2017ΕΠ30220006, σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 301418/ΥΔ 2755.20-07-2017). 

D.1.5. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

1. Αντικείμενο της σύμβασης η παραγωγή επικοινωνιακού και συνεδριακού υλικού, η 

εγκατάσταση περιπτέρου πληροφόρησης (info-kiosk) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

δράσεων ενημέρωσης και εκδηλώσεων (σεμιναρίων, ομάδων εστίασης-focus group, 

συναντήσεων πολιτικής και εθνικού συνεδρίου), υπό την καθοδήγηση του Δήμου 

Ηρακλείου/Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Με σκοπό την προώθηση και διάχυση 

των αποτελεσμάτων της πράξης «Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean Public Buildings – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)» του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020», σε συγκεκριμένες «ομάδες-στόχους» 

και το ευρύ κοινό του Δήμου Ηρακλείου και της Κρήτης. 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

a) 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 

b) 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων, 

c) 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 

d) 64216200-5 Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης, 

e) 39294100-0 Προϊόντα πληροφόρησης και προβολής 

3. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και προσφορές υποβάλλονται 

υποχρεωτικά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν υφίσταται 

δυνατότητα κατακύρωσης για λιγότερες ή περισσότερες από τις ζητούμενες ενότητες 

υπηρεσιών & παραδοτέων.  

D.1.6. Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – 

IMPULSE (Κωδικός: 1MED15_2.1_M2_178)», ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων 
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εννιακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ (€ 25.978,00) με ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: € 20.950,00, ΦΠΑ: € 5.028,00). Και αποτελεί το ανώτατο ύψος δαπάνης για την 

υλοποίηση της. 

D.1.7. Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης με καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της την 30.04.2019 και με δυνατότητα 

ολοκλήρωσης του οικονομικού την 20.06.2019. Ο Δ.Η., σε συνεννόηση με τον Συντονιστή 

Εταίρο (ΚΑΠΕ) της πράξης, δύναται να παρατείνει την χρονική διάρκεια της σύμβασης πέραν 

τις 30.04.2019 σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου IMPULSE, χωρίς 

επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, των 

παραδοτέων και των τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης του έργου δίδεται στο Κεφάλαιο Ε. 

και στο Παράρτημα Ι. της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. Αυτή θα εκτιμηθεί βάσει των κριτηρίων της ενότητας D.4. 

D.1.8. Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει». 

2. του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012), 

3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4. του ν. 4497/2017 (A’ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», 

5. του ν. 4314/2014 (Α' 265), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

6. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

7. 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,  
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8. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

9. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

12. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

13. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

14. της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 

1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, 

όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισμός 

χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες», 

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

16. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

17. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα», 

18. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

19. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

20. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης», 

21. της με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, 

22. 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, 

23. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ηρακλείου (Φ.Ε.Κ. 2122/Β΄/22-9-
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2011), 

24. Την υπ’ αριθμ. 809/26.10.2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ:63ΖΝΩ0Ο-ΒΩΨ), 

για την αποδοχή υλοποίησης της πράξης «IMPULSE», 

25. Την από 07/03/2017 και με κωδικό 1MED15_2.1_M2_178 Σύμβαση Χρηματοδότησης 

μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου (Interreg MED)" και αφετέρου, του Κέντρου 

Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Συντονιστή Εταίρου του 

έργου με τίτλο «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean 

Public Buildings» με ακρώνυμο «IMPULSE», 

26. Την από 02/02/2017 Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου 

(ΚΑΠΕ) και των λοιπών εταίρων του έργου «Integrated Management Support for Energy 

efficiency in Mediterranean Public Buildings – (1MED15_2.1_M2_178)» με ακρώνυμο 

«IMPULSE», 

27. Την υπ’ αριθμ. 877/15.11.2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ:Ω2ΥΕΩ0Ο-ΩΩΔ), 

για την έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2018, 

28. Την υπ. αριθμ. 128/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου  

(ΑΔΑ: ΨΕΞΞΩ0Ο-068) για την έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων Κ.Α 70-

6474.005 του έργου «Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE» (1MED15_2.1_M2_178) που έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG MED 2014-2020», 

29. Την με αρ. Α-458/01.02.2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης/Δέσμευση Πίστωσης για 

το έργο IMPULSE, 

30. Την υπ’ αριθμ. 416/2018 (ΑΔΑ: Ω3Η1Ω0Ο-ΔΧΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ηρακλείου για την έγκριση της δαπάνης, των όρων και της διακήρυξης του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Υποστήριξη 

στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και 

προώθηση επικοινωνιακού υλικού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Integrated 

Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – IMPULSE 

(1MED15_2.1_M2_178)» του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας «Μεσογειακού Χώρου 2014-2020» («Interreg MED 2014-2020»). 

D.1.9. Προθεσμία παραλαβής και διενέργειας διαγωνισμού 

1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΤΕΤΑΡΤΗ 25.04.2018 και 

ώρα 12:00 μ.μ. 

2. Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών - διενέργειας του διαγωνισμού θα διενεργηθεί 

την ΤΕΤΑΡΤΗ 25.04.2018 και ώρα 12:30 μ.μ. 

D.1.10. Δημοσιότητα 

1. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, ΑΔΑΜ:………) (άρθρα 38 
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και 66 του Ν. 4412/2016). 

2. Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον τοπικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016:  

a) ΠΑΤΡΙΣ. Αποστολή: 12-04-2018, δημοσίευση: 13-04-2018. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τις πιστώσεις του έργου 

IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178). 

3. Η προκήρυξη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΑΔΑ: Ψ66ΞΩ0Ο-ΛΜ0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

4. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δ.Η., στη διεύθυνση 

(URL): www.heraklion.gr στην διαδρομή : ……… ► ………. ► …….., στις 13/04/2018. (υπ. 

αριθ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού.) 

D.1.11. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

a) 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 (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 (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

b) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, 

c) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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D.2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

D.2.1. Έγγραφα 

1. Τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

a) Η με αρ. πρωτ. 31084/12.04.2018 Προκήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑ: Ψ66ΞΩ0Ο-ΛΜ0) 

b) Η με αρ. πρωτ. 31322/12.04.2018 Διακήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑΜ:……… ) 

c) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (Παράρτημα ΙI.) 

d) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες τεχνικών προδιαγραφών και τα λοιπά 

υποδείγματα που επισυνάπτονται στα παραρτήματα της παρούσας (Παραρτήματα I. 

ως IV.). 

D.2.2. Παροχή Διευκρινίσεων 

1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται με φαξ ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) στα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων (ενότητα D.1.1.), το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών με την ένδειξη  «Παροχή Διευκρινήσεων για την 

Διακήρυξη Παροχής Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. 31322/2018 Δήμου Ηρακλείου-Τμήματος 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». Και απαντώνται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών προς τον οικονομικό φορέα που 

υποβάλλει το ερώτημα και στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού www.heraklion.gr., του 

Δήμου Ηρακλείου. 

2. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο (π.χ. προφορικά), είτε 

το αρχείο-έγγραφο που τα συνοδεύει (επισυναπτόμενο) δεν είναι υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται ούτε δύναται οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς να επικαλεστούν προφορικές 

ή με άλλο τρόπο παρασχεθείσες πληροφορίες. 

3. Ο Δ.Η. 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: 

a) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

b) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

4. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

5. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

D.2.3. Γλώσσα  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και (μερικώς) στην 

αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 
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σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

2. Τυχόν ενστάσεις (ενότητα D.6.7.) υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

5. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

έγγραφα 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. 

6. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [αγγλικά ή γαλλικά], χωρίς να 

συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

7. Κάθε μορφής επικοινωνίας με τον Δ.Η., καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

D.2.4. Εγγυήσεις 

1. Όλες οι εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη (ενότητες 

D.3.2. &  D.7.1.) απαιτείται να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

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. 

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

3. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

a) την ημερομηνία έκδοσης, 

b) τον εκδότη, 

c) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

d) τον αριθμό της εγγύησης, 

e) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
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f) 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), 

g) τους όρους ότι: 

i. η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

ii. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

h) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την 

«καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών» του διαγωνισμού, 

i) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

j) 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  

k) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

4. Ο Δ.Η. θα επικοινωνήσει με τον φορέα που φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

5. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, 

θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

6. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
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D.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

D.3.1. Δικαίωμα 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: 

a) κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),  

b) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

c) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., 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  

d) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση c) 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. Ο Δήμος Ηρακλείου 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 του Δ.Η. αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

D.3.2. Λόγοι αποκλεισμού 

1. Αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

προσφέρων οικονομικός φορέας εφόσον: 

a) Δεν πληροί τις προϋποθέσεις Συμμετοχής (ενότητες D.3.1. και D.3.4.) της παρούσας, 

κ.λπ.). 

b) συντρέχει ή αποδειχθεί ή γνωστοποιηθεί στον Δ.Η. με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις 

βάρος του προσώπου του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους 

(Ν.4412/2016, ΦΕΚ.147/08.08.2016): 

i. 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),  

ii. 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 ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.06.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
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του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 

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

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

iii. 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), 

iv. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

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

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

v. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

vi. 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 ). 

Αν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

Στις περιπτώσεις : 

i. εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  

ii. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και  

iii. προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  

η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

c) Όταν σε οποιοδήποτε στάδιο, ο Δ.Η. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα 

μέσα ότι: 

i. έχει αθετήσει και συνεχίζει να αθετεί τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 

από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία ή/και 

ii. έχει αθετήσει και συνεχίζει να αθετεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

d) Όταν σε οποιοδήποτε στάδιο, ο Δ.Η. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα 

μέσα ότι οικονομικός φορέας: 

i. αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις του (άρθρου 18 του ν. 4412/2016) 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 (Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' Ν.4412/2016). Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 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. 

ii. 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.  

Ο Δ.Η. 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 
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συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

iii. υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, 

iv. μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (ενότητα D.3.3.) κατά την έννοια του 

άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

v. μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού (ενότητα D.3.3.) από την πρότερη 

συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (άρθρο 48 του ν. 4412/2016), δεν μπορεί να θεραπευθεί με 

άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

vi. 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, 

vii. έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού (ενότητα D.3.2.), την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

(συμμετοχής) (ενότητα D.3.4.), έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

(ενότητα D.3.6.2.(II)) και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ενότητα D.6.4.). 

viii. έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του Δ.Η., 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, 

ix. 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. 

2. 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.  

3. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους D.3.2.1.b) & D.3.2.1.d) 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 
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(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

4. 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. 

5. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 

αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με 

ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει 

συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

6. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

7. Η απόφαση του Δ.Η. για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη αρμόδιας 

επιτροπής από εκπροσώπους του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης του Δ.Η. στην εν λόγω επιτροπή 

συνοδευόμενου από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω 

προθεσμίας ο Δ.Η. αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω 

οικονομικό φορέα (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).  

8. 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. 

D.3.3. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων  

1. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει το δικαίωμα να λάβει κατάλληλα μέτρα, για α) την 

αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων 

συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της, καθώς και 

της κατάρτισης των εγγράφων της, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του 

ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. 

2. Κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων συντρέχει ιδίως όταν τα πρόσωπα της επόμενης 

παραγράφου, έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό 

συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παραγράφου 4, το οποίο θα μπορούσε 

να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους στο πλαίσιο 

της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 
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3. Η σύγκρουση συμφερόντων αφορά ιδίως τα ακόλουθα πρόσωπα: 

a) μέλη του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου, που ενεργούν εξ ονόματος της του, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών 

οργάνων ή/και 

b) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων του Δ.Η. αρχής ή/και 

c) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή 

απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των 

περιπτώσεων α' και β' , τα οποία: 

i. εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 

συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, 

καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και 

ii. μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της. 

4. Ως «συμφέροντα» νοούνται προσωπικά, οικογενειακά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά 

συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες ή με τους υπεργολάβους αυτών ή με 

οποιοδήποτε μέλος υποψήφιας/προσφέρουσας ένωσης οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων, όπως ιδίως: 

5. Η συμμετοχή προσώπου της παραγράφου 3 στα όργανα διοίκησης ή διαχείρισης ενός 

οικονομικού φορέα, όταν ο εν λόγω οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης που διενεργεί ο Δ.Η. 

6. Η κατοχή από πρόσωπα των περιπτώσεων a) ή/και b) της παραγράφου 3, ποσοστού άνω 

του 0,5% των μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή άλλης φύσης δικαιωμάτων επί του 

κεφαλαίου οικονομικού φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης, εφόσον η κατοχή του ανωτέρω ποσοστού επιτρέπει τη συμμετοχή στη 

διαχείριση του φορέα αυτού. 

7. Η ύπαρξη, κατά τη χρονική περίοδο που έχει ως αφετηρία δώδεκα (12) μήνες πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης και λήξη την ημέρα σύναψης αυτής, 

συμβατικού δεσμού που αφορά είτε στην παροχή εξηρτημένης εργασίας είτε στην 

εκτέλεση έργου ή παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια αγαθών μεταξύ ενός προσώπου των 

περιπτώσεων a) ή/και b) της παραγράφου 3, με οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

8. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις a) ή/και b) της παραγράφου 3 

υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στον Δ.Η. τυχόν σύγκρουση συμφερόντων 

των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή 

προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, 

προκειμένου ο Δ.Η. να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα 

οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο (9). Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να 

απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης. 

9. Ο Δ.Η. θα αποφανθεί αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης 

συμφερόντων. Και θα λάβει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης 
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μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, 

στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από 

οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

εφαρμοζόμενων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 

2690/1999 (Α' 45). 

10. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος 

ή προσφέρων, ο οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία (ενότητα 

D.3.2.). 

11. Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή 

προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στον Δ.Η. ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο Δ.Η. θα λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα για να διασφαλίζει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της συμμετοχής του 

εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα. 

12. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και 

προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης 

εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των 

προσφορών. Ο εμπλεκόμενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία 

μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση 

τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (ενότητα D.3.2.). 

D.3.4. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής (συμμετοχής) 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί 

φορείς  διαθέτουν τις κατάλληλες επαγγελματικές ικανότητες για την εκτέλεση της υπό 

ανάθεση σύμβασης ζητά, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν ελάχιστα επίπεδα 

ικανοτήτων συμμετοχής ως προς:  

a) Την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς 

με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, 

b) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και 

c) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

2. Ο Δ.Η. δύναται να θεωρήσει ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τις απαιτούμενες 

επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα 

που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.  

3. Για την απόδειξη των απαιτήσεων της παρούσας οι οικονομικοί φορείς, θα προσκομίσουν 

τα προβλεπόμενα μέσα απόδειξης (ν. 4412/2016, Παράρτημα ΧΙΙ Προσαρτήματος Α) 

σύμφωνα με την ενότητα D.3.6.2.(ΙΙ). 

D.3.4.1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

1. Για την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι υποχρεούνται: 
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a) να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 

πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή 

b)  βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλματός τους.  

D.3.4.2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

1. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, και προκειμένου οι οικονομικοί φορείς: 

a) να εκτελέσουν τη σύμβαση, μαζί με τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις και 

δεσμεύσεις τους κατά την ίδια χρονική περίοδο, και  

b) να αντιμετωπίσουν τυχόν νομικές ευθύνες που θα προκύψουν από την εκτέλεση της 

σύμβασης (για παράδειγμα, παράβαση συμβατικής υποχρέωσης) (άρθρο 44 παρ. 1 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή άρθρο 42 παρ. 1 π.δ. 60/2007), απαιτείται να δηλώσουν 

ότι διαθέτουν ελάχιστο ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 

(CPV) που καλύπτεται από την σύμβαση για τις διαχειριστικές χρήσεις των 

ακόλουθων ετών: 

i. έτος (2016) κύκλος εργασιών (40.000) νόμισμα (ευρώ) 

ii. έτος (2015) κύκλος εργασιών (40.000) νόμισμα (ευρώ) 

iii. έτος (2014) κύκλος εργασιών (40.000) νόμισμα (ευρώ) 

D.3.4.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

1. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ορισμένους 

ελάχιστους αναγκαίους ανθρώπινους και εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε 

κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα: 

D.3.4.3.(I) Ανθρώπινοι πόροι 

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει στην Ομάδα Έργου τουλάχιστον: 

a) Ένα στέλεχος με δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 

σχεδιασμού και υλοποίησης έργων δημοσιότητας, ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και διάχυσης αποτελεσμάτων για έργα σχετικά με Περιβάλλον 

ή/και εξοικονόμησης ενέργειας ή/και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

b) Ένα στέλεχος με πτυχίο ΑΕΙ ή Μεταπτυχιακό σε θέματα Περιβάλλοντος ή 

εξοικονόμησης ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με πενταετή 

τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο που αφορά στην προώθηση 

και επικοινωνία αποτελεσμάτων, Έργων, Φορέων, Εταιρειών, κ.λπ., σχετικών με 

Περιβάλλον ή εξοικονόμηση ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

c) Ένα στέλεχος με τουλάχιστο τριετή εμπειρία στην γραμματειακή υποστήριξη 

(τήρηση πρακτικών, τήρηση λίστας συμμετεχόντων, τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων 
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παρουσιάσεων, φωτογραφική τεκμηρίωση, κ.λπ.) κατά την υλοποίηση 

εκδηλώσεων π.χ. σε ημερίδες, συνέδρια, κ.λπ. 

D.3.4.3.(II) Εμπειρία  

1. Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία για να εκτελέσουν 

τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Συγκεκριμένα: 

a) Εμπειρία στην διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

με αντικείμενο σε θέματα Περιβάλλοντος ή εξοικονόμησης ενέργειας ή 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τη διάρκεια της 

τριετίας 2015, 2016 και 2017 έχει διοργανώσει τουλάχιστον τρεις (3) εκδηλώσεις 

(συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια) σε θέματα Περιβάλλοντος ή 

εξοικονόμησης ενέργειας ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και μία (1) 

τουλάχιστον εκδήλωση, αντίστοιχης θεματολογίας, μέσω διαδικτύου (webinar).  

b) Εμπειρία στην επιμέλεια, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού έργων 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7, 

Intelligent Energy Europe, ΕΣΠΑ, κ.α.)    

Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον: 

i. ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015, 2016 και 2017 

έχει αναλάβει ως Ανάδοχος-Υπεργολάβος Έργων, την επιμέλεια, παραγωγή 

και προώθηση επικοινωνιακού υλικού τουλάχιστον τριών (3) έργων που 

υλοποιούνται στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, 

FP7, Intelligent Energy Europe, ΕΣΠΑ, κ.α.) ή/και 

ii. ο υποψήφιος Ανάδοχος την περίοδο των ετών 2015, 2016 και 2017, έχει 

συμμετάσχει ως υπεύθυνος δράσεων επικοινωνίας/διάχυσης 

αποτελεσμάτων σε τουλάχιστον τρία (3) έργα στο πλαίσιο Εθνικών ή 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, 

κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7, Intelligent Energy Europe, ΕΣΠΑ, κ.α.) 

D.3.4.3.(III) Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

1. Ο Υποψήφιος  Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα 

διαχειριστικής επάρκειας υπηρεσιών επικοινωνίας με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1435:2009 από Διαπιστευμένο προς τούτο φορέα Πιστοποίησης. 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα 

διαχείρισης ποιότητας (ΙSO 9001) με αντικείμενο σχετικό με Υπηρεσίες Επικοινωνίας. 

D.3.5. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
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χρηματοοικονομικής επάρκειας (ενότητα D.3.4.2.) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (ενότητα D.3.4.3.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Δύνανται, επίσης, να 

στηρίζονται και στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να 

αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης (άρθρο 78 ν. 

4412/2016). 

2. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους 

στη διάθεσή τους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται.  

3. Ο Δ.Η. θα ελέγξει (ν. 4412/2016) αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τις ενότητες D.3.6. και D.3.2., 

αντίστοιχα. 

4. Ειδικά, όσον αφορά τα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016) ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες (άρθρο 78 ν. 4412/2016). 

5. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης  

6. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

D.3.6. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

D.3.6.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

1. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

a) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της ενότητας D.3.2. και 

b) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής όλων των παραγράφων της ενότητας D.3.4. 

της παρούσης, 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 II., το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

2. 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 
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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 παραγράφου D.3.2.1.b) 

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.  

3. 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. 

4. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. 

D.3.6.2. Αποδεικτικά μέσα 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

ποιοτικής επιλογής (συμμετοχής), όπως ορίζονται στην ενότητα D.3.4. κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς (ενότητα D.5.3.), κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

(ενότητα D.3.6.1.), και κατά την σύναψη της σύμβασης (ενότητα D.6.6.) (άρθρο 105 παρ. 

3 περ. γ του ν. 4412/2016). 

2. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την ενότητα D.3.5. της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ενότητας D.3.2. της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής κατά περίπτωση 

(ενότητας D.3.4.). 

3. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 

οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 

τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της ενότητας D.3.2.§1. 

4. Για τα δικαιολογητικά συμμετοχής για τα οποία οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται 

να υποβάλλουν αυτά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, ο Δ.Η. έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 

δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 

σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση 

σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) Παράρτημα II. 

5. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Δ.Η. 

διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[30] 
 

D.3.6.2.(I) Δικαιολογητικά για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού  

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ενότητας D.3.2.§1 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν (βλ. ενότητα D.6.4.),  αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά1: 

a) Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως π.χ. του ποινικού 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 

εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 

προϋποθέσεις της ενότητας D.3.2.§1.b). 

b) Πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική 

ενημερότητα, κ.λπ.) που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 

αποκλεισμού των παραγράφων της ενότητας D.3.2.§1.c) & d). 

2. 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.  

3. 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. 

4. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη 

θέσεως σε εκκαθάριση.  

5. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 

                                                 
1 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

 Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Σημειωτέων 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 επικυρωμένων αντιγράφων. 

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 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 
ν.4250/2014.  

 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως 
επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

6. 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 b και c της ενότητας D.3.2.§1 και στην περίπτωση ii. 

της παραγράφου d της  ενότητας D.3.2.§1. 

7. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου d της ενότητας D.3.2.§1 υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

8. Για την περίπτωση ii της παραγράφου c της ενότητας D.3.2.§1, 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. 

9. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους b και c της ενότητας D.3.2.§1 και 

στην περίπτωση ii. της παραγράφου d της ενότητας D.3.2.§1 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. 

10. Για την περίπτωση της ενότητας D.3.2.§8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

D.3.6.2.(II) Δικαιολογητικά για την πλήρωση των ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής 

συμμετοχής 

1. Για την απόδειξη της απαίτησης της ενότητας D.3.4.1. οι υποψήφιοι οικονομικοί 

φορείς: 

a. συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΥΔ., 

b. προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αντίστοιχα προσκομίζουν (όταν τους ζητηθεί) 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.  
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3. 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. 

4. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου D.3.4.2. οι οικονομικοί φορείς (Μέρος I του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ ν. 4412/2016):  

a. συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΥΔ και  

b. προσκομίζουν (όταν τους ζητηθεί) τα αποδεικτικά οικονομικής ευρωστίας, ήτοι 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών 

καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, της ζητούμενης τριετίας (π.χ. αντίγραφα 

ισολογισμών, ή αντίγραφα των εντύπων Ε3 των ετών 2014, 2015, 2016). 

5. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Η 

καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την 

απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση του 

οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β) ν. 4412/2016). 

6. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου D.3.4.3. οι οικονομικοί 

φορείς (Μέρος II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016): 

a. Συμπληρώνουν τα αντίστοιχα σχετικά πεδία εμπειρίας και στο ΤΕΥΔ,  

b. υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Δικαιολογητικών») μικρό 

ιστορικό, κύρια βήματα ανάπτυξης και δραστηριότητες του υποψήφιου 

οικονομικού φορέα (αντικείμενο, προϊόντα, υπηρεσίες, βασικό πελατολόγιο, 

κ.λπ.), 

c. υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Δικαιολογητικών») περιγραφή της 

επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, απασχολούμενο 

προσωπικό, τεχνική υποδομή) και αναφορά του μέσου ετήσιου 

εργατοϋπαλληλικού δυναμικού και του αριθμού των διευθυντικών στελεχών 

του υποψήφιου οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία τρία έτη. 

7. Ειδικότερα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου D.3.4.3(I) οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Δικαιολογητικών»): 

a. αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα (τίτλοι σπουδών, επαγγελματικά προσόντα, 

κ.λπ.) των διευθυντικών στελεχών, των υπευθύνων ποιότητας, και του 
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προσωπικού (στελέχη ή εξωτερικούς συνεργάτες) που θα απασχοληθεί στο 

έργο, κατά ειδικότητα & ποσοστό συμμετοχής/ρόλο σε αυτό, 

b. ειδική μνεία για την εμπειρία των στελεχών/ομάδας έργου σε ανάλογου εύρους 

παροχής υπηρεσιών για δράσεις που εκτελέσθηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο 

Διακρατικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή Προγραμμάτων Διακρατικής 

Συνεργασίας. Επίσης, πρέπει να γίνεται ειδική μνεία στο ποια στελέχη 

καλύπτουν τις απαιτήσεις της παραγράφου D.3.4.3 (I) ως προς τα μέλη της 

Ομάδας Έργου 

c. υπεύθυνη δήλωση από το κάθε στέλεχος ότι όλα όσα δηλώνονται είναι αληθή. 

8. Ειδικότερα για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου D.3.4.3.(II) οι 

υποψήφιοι οικονομικοί φορείς: 

a. συμπληρώνουν τον κατάλογο παραδόσεων στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ, 

b. υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Δικαιολογητικών») κατάλογο 

των κυριότερων παραδόσεων υπηρεσιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία 

τριετία (και συμφωνούν με τα αντικείμενα στα οποία ζητείται η εμπειρία), της 

ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη2 (Πίνακας 3). 

c. υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Δικαιολογητικών») κατάλογο 

των κυριότερων σχετικών έργων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Προγραμμάτων, στα 

οποία ο διαγωνιζόμενος συμμετείχε ως εταίρος, συνοδευόμενο από σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση έργου, βεβαίωση του Επικεφαλής Εταίρου του 

έργου, κ.λπ.).  

d. υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς») δείγματα 

(έντυπα, πολυμεσικό υλικό, φωτογραφίες, κ.λπ.) της επιλογής τους από 

σχετικές υπηρεσίες τις οποίες έχουν παράσχει και για τα οποία βεβαιώνει την 

αυθεντικότητα τους. (Τα συγκεκριμένα ενημερωτικά/τεχνικά δείγματα μπορούν 

να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική.) 

Α/Α Πελάτης/απο

δέκτης 

παράδοσης 

(συμπληρών

ονται 

στοιχεία του 

Τίτλος 

έργου ή 

υπηρεσίας 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

(εάν πρόκειται 

για παραδόσεις 

που αφορούν σε 

έργα στο πλαίσιο 

Σύντομη 

περιγραφή 

έργου του 

υποψήφιου 

αναδόχου 

Διάρκεια 

εκτέλεσης 

(Από-έως) 

Ελάχιστες 

απαιτούμενες 

προϋποθέσεις 

που 

εκπληρώνονται  

(της ενότητας 

Ηλεκτρ/ός 

διαδικτυακός 

σύνδεσμος 

πρόσβασης σε 

σχετικές 

πληροφορίες του 

                                                 

2 Εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά/πρωτόκολλα παραλαβής/συμβάσεις που έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή. Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή 
αντίγραφο αποδεικτικού έγγραφου ή παραστατικού (τιμολόγιο, σύμβαση, κλ.π.) με το οποίο πιστοποιείται το 
αντικείμενο που εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος  ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού 
φορέα. Εάν ο Πελάτης/Αποδέκτης είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με απόσπασμα συμβολαίου ή άλλου εγγράφου (π.χ. 
τεχνικό δελτίο πράξης, έκθεση προόδου, παραδοτέο, κτλ.) στο οποίο είναι εμφανής ο ρόλος του υποψήφιου 
Αναδόχου ως υπεύθυνου επικοινωνίας/διάχυσης.  
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φορέα ή 

ιδιώτη ή 

Προγράμματ

ος) 

Εθνικών ή 

Ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτο

ύμενων 

Προγραμμάτων)  

D.3.4.3.) έργου. Εάν δεν 

υπάρχει 

διαθέσιμη 

πληροφορία στο 

διαδίκτυο, 

υποβάλλεται 

ηλεκτρονικό 

αρχείο σχετικών 

στοιχείων σε 

εξωτερική 

μονάδα 

αποθήκευσης. 

1 Π.χ. Δήμος  

Εφόσον 

πρόκειται για 

συμμετοχή 

ως Εταίρος 

σε 

Πρόγραμμα 

τότε 

αναγράφεται 

το 

ακρωνύμιο 

του σχετικού 

έργου και το 

όνομα του 

Προγράμματ

ος, π.χ. 

Horizon 2020 

… Π.χ. Horizon 2020 … … Π.χ. (a) και (b), 

ή (a) ή (b) 

www. 

2 … … … … … … … 

*Όπου παρούσα φάση: σε φάση υλοποίησης, ολοκληρωμένο επιτυχώς, κ.λπ. 

Πίνακας 3 

9. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου D.3.5.3.(III) οι οικονομικοί 

φορείς: 

a) συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΥΔ και 

b) υποβάλουν με την προσφορά τους («Φάκελος Δικαιολογητικών») αντίγραφα 

των πιστοποιητικών Ποιότητας (ΕΛΟΤ, ISO, κ.λπ.) 

10. Ο Δ.Η. θα αναγνωρίσει ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε 

άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, θα κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα 

μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν 

είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
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προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

11. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση 

Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

12. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 

ν. 4412/2016) που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή 

διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 

αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 

που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά 

αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 

λόγω κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 

αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 

πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις 

ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι 

οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

13. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση (άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

14. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο D.3.5. για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 

των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να 

προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις 

ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. 
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D.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

D.4.1. Κριτήριο ανάθεσης 

1. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των 

κάτωθι κριτηρίων: 

a. Οργάνωση, διαχείριση και μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου:  

i. O βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων, της έκτασης του αντικειμένου και των 

στόχων που πρέπει να επιτευχθούν, 

ii. η ορθολογική ανάλυση της δομής και της οργάνωσης του έργου σε ενότητες 

(πακέτα εργασίας, δράσεις) και το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης 

σε σύνδεση με το χρονοδιάγραμμα παραδοτέων της παρούσας προκήρυξης, 

iii. η κατανομή των ρόλων-ευθυνών (οργανόγραμμα) της ομάδας έργου και η 

τεκμηρίωση καθηκόντων-αποτελεσματικότητας και κατανομής εργασιών σε 

κάθε φάση/πακέτο εργασίας (σε σχέση με την εμπειρία του κάθε στελέχους), 

iv. η ρεαλιστικότητα των προτεινόμενων δράσεων σε συνάρτηση με τον βαθμό 

πολυπλοκότητας του έργου και με την διαθέσιμη χρονική διάρκεια υλοποίησης. 

b. Σαφήνεια, πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας (δράσεις, εργαλεία, 

προδιαγραφές) για την επιμέλεια και την παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού και 

υποδομών: 

i. Η πληρότητα-επάρκεια του καθορισμού του περιεχομένου των 

προσφερόμενων παραδοτέων και η ανάλογη τεκμηρίωση, 

ii. η επάρκεια της ανάλυσης, εξειδίκευσης, καταλληλόλητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας, και η σαφήνεια περιγραφής των 

προτεινόμενων δράσεων για την παραγωγή του ζητούμενου επικοινωνιακού 

υλικού και υποδομών (αφίσες, φυλλάδια, e-newsletters και περίπτερο 

πληροφόρησης), 

iii. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών 

και ποσοτήτων του επικοινωνιακού υλικού και υποδομών (αφίσες, φυλλάδια, 

e-newsletters και περίπτερο πληροφόρησης), 

iv. η επάρκεια και η καταλληλότητα προτεινόμενου περιεχομένου και 

λειτουργικών δυνατοτήτων του περιπτέρου πληροφόρησης, 

v. η πληρότητα ενδεικτικού περιεχομένου στην ενδιάμεση και στην τελική έκδοση 

του επικοινωνιακού υλικού. 

c. Σαφήνεια, πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας (δράσεις, εργαλεία, 
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προδιαγραφές) για την διοργάνωση και επιμέλεια των εκδηλώσεων: 

i. Η επάρκεια και η σαφήνεια των δράσεων για την οργάνωση, την επιμέλεια και 

την παρακολούθηση/καταγραφή των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεων, 

ii. η πληρότητα και η καταλληλότητα των προς πρόσκληση ομάδων-στόχου της 

κάθε σχεδιαζόμενης εκδήλωσης, 

iii. η επάρκεια και καταλληλότητα του συστήματος και μέσων προετοιμασίας, 

παρακολούθησης και καταγραφής της κάθε σχεδιαζόμενης εκδήλωσης, 

iv. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόμενων προδιαγραφών 

(διαρρύθμιση χώρου, οπτικο-ακουστική υποδομή, κτλ.) της κάθε σχεδιαζόμενης 

εκδήλωσης, 

v. η επάρκεια και η καταλληλότητα του προτεινόμενου συστήματος διαδικτυακής 

ζωντανής αναμετάδοσης (webinar) του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και των 

σχετικών προδιαγραφών του. 

d. Επάρκεια και ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων-εργαλείων υποστήριξης στην 

επικοινωνία του Έργου: 

i. Η επάρκεια και καταλληλότητα των προτεινόμενων οριζόντιων δράσεων 

υποστήριξης για την εξωστρέφεια και διάχυση του Έργου, 

ii. η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόμενων μέσων και καναλιών 

διάχυσης και προώθησης. 

2. Τα ανωτέρω κριτήρια ομαδοποιούνται και σταθμίζονται με συγκεκριμένους συντελεστές 

βαρύτητας ως ακολούθως:  

Πίνακας 4 

D.4.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών 

1. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ (Κι) 
(%) ΣΥΝΤΕΛ. 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σι) 

Κ1 
Οργάνωση, διαχείριση και μεθοδολογική προσέγγιση 

υλοποίησης του Έργου 
30 

Κ2 

Σαφήνεια, πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας 

(δράσεις, εργαλεία, προδιαγραφές) για την επιμέλεια και 

την παραγωγή του επικοινωνιακού υλικού και υποδομών 

20 

Κ3 

Σαφήνεια, πληρότητα και ωριμότητα της μεθοδολογίας 

(δράσεις, εργαλεία, προδιαγραφές) για την διοργάνωση 

και επιμέλεια των εκδηλώσεων 

40 

Κ4 

Επάρκεια και ποιότητα των προτεινόμενων δράσεων 

υποστήριξης στην επικοινωνία του Έργου αναθέτουσα 

αρχή, κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης 

 

 

10 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                      (100) 
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περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

2. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά 

κριτήριο. 

3. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

4. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Συγκριτική Τιμή Προσφοράς) 

υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΤΠj = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν (1 ≤ ν ≤ 4) 

5. Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς ανεξαρτήτως της συνολικής βαθμολογίας της. 

Συνολική βαθμολόγηση προσφορών 

6. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη βαθμολόγηση των 

αποδεκτών τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων και των αντίστοιχων 

Οικονομικών Προσφορών. 

7. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση συντελεστή βαρύτητας 

90% για την τεχνική και 10% για την οικονομική προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει 

την μεγαλύτερη (μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων) Τελική Βαθμολογία Αξιολόγησης 

(ΤΒΑj), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί: 

ΤΒΑj = 0,9 * ( ΣΤΠj / ΣΤΠmax ) + 0,1 * (ΣΟΠmin/ΣΟΠj) 

όπου: 

ΣΤΠmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

ΣΤΠj η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς j 

ΣΟΠmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

ΣΟΠj το συνολικό συγκριτικό κόστος της προσφοράς j  

Για τη διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους της προσφοράς, λαμβάνεται υπόψη η τιμή 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας τους. 

Ανάδοχος του έργου επιλέγεται ο Υποψήφιος του οποίου η Προσφορά λαμβάνει τη 

μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία δηλ. το μεγαλύτερο Σj. Προσφορές που έχουν ίσα Σj 

θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες Προσφορές κατατάσσονται 
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κατά φθίνουσα σειρά του συνολικού βαθμού της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

D.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

D.5.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

1. Οι προσφορές στην παρούσα διαδικασία υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, 

στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

a) η λέξη Προσφορά 

b) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

c) ο τίτλος της σύμβασης, 

d) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής), 

e) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 

αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). «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.» 

3. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

4. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Κεφάλαιο Ε. και 

στο Παράρτημα Ι. της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά 

είδος/τμήμα.  

5. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

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

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 

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

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

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

D.5.2. Χρόνος υποβολής προσφορών  

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (ενότητα D.1.9), σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται από το γραφείο πρωτοκόλλου του Δ.Η. 
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3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς. 

D.5.3. Τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

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

τα οριζόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 93 ν. 

4412/16) και την παρούσα, 

b) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 94 ν. 4412/16) και την παρούσα. 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 και 

c) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος 

περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 95 ν. 4412/16) και την παρούσα. 

2. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου της ενότητας D.5.1. 

3. Από τον προσφέροντα επισημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα D.5.6. (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. 

4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά ως 

ακολούθως: 

D.5.3.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

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

παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την Παράρτημα II. της 

παρούσας διακήρυξης. (Έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, 

στη διαδικτυακή πύλη www.heraklion.gr του Δήμου Ηρακλείου και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης). 

b) Τα ειδικότερα στοιχεία που ζητούνται στην ενότητα D.3.6.2.(ΙΙ). 

2. Από το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός 

φορέας ικανοποιεί, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις που τίθενται στην ενότητα D.3.4.3. 

της διακήρυξης. 
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3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

D.5.3.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

1. Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί για το αντικείμενο της σύμβασης, οι οποίες 

αναφέρονται στην ενότητα D.3.4.3., το Κεφάλαιο Ε. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» και στο Παράρτημα Ι. «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να ακολουθήσουν την οργάνωση των 

ανωτέρω, που περιγράφουν αναλυτικά το αντικείμενο της σύμβασης, για τη σύνταξη 

και υποβολή των τεχνικών προσφορών - προτάσεων τους, ώστε να διευκολυνθεί το 

έργο της Επιτροπής.  

3. Για την τεκμηρίωση της προσφοράς τους οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλουν, 

σε αντιστοιχία με τις προβλεπόμενες φάσεις υλοποίησης και τα απαιτούμενα 

παραδοτέα, αναλυτική περιγραφή των: 

a) Οργάνωση, διαχείριση και μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου.  

i. Διάκριση του έργου σε πακέτα εργασίας με περιγραφή των αναμενόμενων 

δράσεων σε κάθε πακέτο εργασίας, την αλληλουχία και την 

αλληλοτροφοδότηση τους, 

ii. οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου παρουσιάζεται η κατανομή 

καθηκόντων και ευθυνών των μελών της και η περιγραφή του ρόλου τους σε 

κάθε πακέτο εργασίας, διασφαλίζοντας την συνοχή και την καλή συνεργασία 

τους, 

iii. χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πακέτων εργασίας με αποτύπωση του 

χρόνου ολοκλήρωσης των παραδοτέων, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού 

χρόνου διάρκειας της σύμβασης και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του 

έργου IMPULSE, 

b) μεθοδολογία επιμέλειας και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού και υποδομών, 

i. συντονισμός και δράσεις για την επιμέλεια, μετάφραση και ολοκλήρωση του 

επικοινωνιακού υλικού (αφίσες, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και 

φυλλάδια), συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικών περιγραφών περιεχομένου 

στην ενδιάμεση και στην τελική έκδοση του υλικού, 

ii. προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες (με σχετική 

δικαιολόγηση όσον αφορά ειδικά στις ποσότητες) του ζητούμενου 

επικοινωνιακού υλικού (αφίσες, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και 

φυλλάδια), 

iii. προτεινόμενες προδιαγραφές και περιεχόμενο του περιπτέρου 

πληροφόρησης IMPULSE, 

c) προσέγγιση για την διοργάνωση και επιμέλεια των εκδηλώσεων του Έργο, 
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i. προτεινόμενες ομάδες-στόχου που θα προσκληθούν σε κάθε εκδήλωση, 

ii. σύστημα και μέσα προετοιμασίας (ατζέντα, πρόσκληση) και παρακολούθησης 

(τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου, κτλ.) της κάθε εκδήλωσης, 

iii. σύστημα καταγραφής συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις του Έργου, 

iv. προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές (π.χ. διαρρύθμιση χώρου, οπτικο-

ακουστική υποδομή, κτλ.) για κάθε εκδήλωση του Έργου, 

v. περιγραφή συστήματος διαχείρισης webinar του εκπαιδευτικού σεμιναρίου 

(υπολογιστικά εργαλεία, διαχείριση απομακρυσμένων συμμετεχόντων, κτλ.) 

d) Εκπόνηση οριζόντιων επικοινωνιακών δράσεων 

i. συντονισμός και δράσεις υποστήριξης για την προβολή του Έργου, προώθηση 

και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού 

ii. κανάλια δημοσίευσης και προώθησης του επικοινωνιακού υλικού. 

4. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, για τυχόν προσφερόμενα είδη 

τεχνολογίας (π.χ. προσωπικό υπολογιστή, οθόνη, υποδομή ασύρματου δικτύου, κ.λπ.), 

να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής τους, την/τις επιχειρηματική/-

ές μονάδα-/ες στην οποία/-ες θα κατασκευαστούν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής 

της/τους. 

5. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωσή ότι η 

κατασκευή των προσφερόμενων ειδών τεχνολογίας θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής τους και 

ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον υποψήφιο 

οικονομικό φορέα υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.  

6. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Εάν τυχόν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που 

δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 

προσφορά απορρίπτεται. 

7. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν (άρθρο 58 του ν. 4412/2016.) 

8. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες δράσεις και/ή 

παραδοτέα σε σχέση με τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού 

τότε θα πρέπει να περιγράφονται, να αναλύονται λεπτομερώς και να δικαιολογείται 

πλήρως η χρησιμότητά τους.  

9. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες δράσεις και/ή παραδοτέα, 

θα πρέπει να είναι ανάλογες του βαθμού πολυπλοκότητας του έργου, των 

σχεδιαζόμενων δράσεων, του διαθέσιμου χρόνου υλοποίησης σύμφωνα με το 

προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, του αριθμού στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, 
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κτλ., καθώς και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες επικοινωνιακών δράσεων του 

Προγράμματος Interreg MED. 

10. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω 

στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της προσφοράς τους. 

D.5.3.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» /Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών  

1. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV. 

της διακήρυξης και την παρούσα παράγραφο. 

2. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα (παραδοτέο ή 

τεμάχιο) αλλά και αθροιστικά για την εκτέλεση του συνόλου της σύμβασης (χωρίς 

ΦΠΑ). 

3. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως ξεχωριστά  και το έντυπο θα είναι 

υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νόμιμών 

εκπροσώπων των προσφερόντων. 

4. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά 

περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή 

θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.  

5. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, το εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου, εισφορά υπέρ ΟΓΑ, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών/παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

6. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης και τυχόν παράτασης της 

διάρκειας της, και δεν αναπροσαρμόζονται. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή 

καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.  

7. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που περιγράφονται στην 

ενότητα D.8.4. της παρούσας διακήρυξης. 

8. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

a. δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

b. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 

του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 (ενότητα D.6.3.), 

c. η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται από τον Δ.Η. στην ενότητα Ε.2.2. της παρούσας διακήρυξης, 

d. περιέχουν εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των 
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αντικειμένων της υπηρεσίας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας. 

9. Ο Δ.Η. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για 

την τεκμηρίωση του εύλογου της προσφερόμενης τιμής, οι δε συμμετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

D.5.4. Χρόνος Ισχύος των Προσφορών  

1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

απορρίπτεται. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

τον Δ.Η., πριν από τη λήξη της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

4. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δ.Η. 

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. 

D.5.5. Λόγοι απόρριψης προσφορών  

1. Ο Δήμος Ηρακλείου με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

a) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις ενότητες: 

i. D.5.1. (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  

ii. D.5.2. (Χρόνος υποβολής προσφορών),  

iii. D.5.3. (Τρόπος υποβολής προσφορών: Περιεχόμενα φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής 

προσφοράς/τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) ,  

iv. D.5.4. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

v. D.6.1. (Αποσφράγιση προσφορών), 

vi. D.6.2. (Αξιολόγηση προσφορών),  

vii. D.6.4. (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 

παρούσας, 

b) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
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επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με την ενότητα D.6.3. της παρούσης διακήρυξης, 

c) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον Δ.Η. σύμφωνα 

με την ενότητα D.6.3. της παρούσας (άρθρο 102 του ν. 4412/2016), 

d) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

e) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της ενότητας D.3.2. 1.d) iii. 

της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

f) η οποία είναι υπό αίρεση, 

g) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

h) 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. 

D.5.6. Εχεμύθεια - εμπιστευτικές πληροφορίες 

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως (π.χ. στο άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) και στο άρθρο 24 

του ν. 2121/1993 (Α' 25), και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη 

δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και 

των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 70, ο Δ.Η. δεν αποκαλύπτει 

πληροφορίες που τις έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 

(Α'34). 
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D.6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

D.6.1. Αποσφράγιση προσφορών 

1. Το αρμόδιο όργανο του Δ.Η. για την αποσφράγιση των προσφορών, προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης τους την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

τα έγγραφα της σύμβασης.  

2. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.  Οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 

υπό τις προϋποθέσεις της ενότητας D.5.6. 

3. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, γίνεται ακολουθώντας τα εξής στάδια 

(άρθρο 100 ν. 4412/2016):  

a. 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 όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

b. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου 

να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης 

ή την πρόσκληση. 

5. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της 

σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.  

6. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα ανωτέρω οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

7. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το 

αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται 

χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η 

ώρα αποσφράγισης. 

D.6.2. Αξιολόγηση προσφορών 

1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την κρίση επί της πληρότητας των 

δικαιολογητικών, το αρμόδιο όργανο του Δ.Η. προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο αυτών, των 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[47] 
 

οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 

2. Ειδικότερα : 

a) Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει 

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές 

διότι δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς 

και αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του Κεφαλαίου D.4. της παρούσας. 

b) Τα αποτελέσματα των σταδίων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής & 

αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, δύναται να ενταχτούν σε ενιαίο πρακτικό. Αυτά 

επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Η., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια του 

οργάνου τέλεσης τους διαγωνισμού, στους προσφέροντες.  

c) Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

D.6.7. της παρούσας. 

d) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική 

πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που 

δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

e) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

3. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές (κάτω του 70%) σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, το αρμόδιο όργανο θα ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς 

να εξηγήσουν εγγράφως την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, (π.χ. 

σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο διαγωνιζόμενος θα παράσχει την υπηρεσία, κ.λπ.) 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. Εάν η αιτιολόγηση δεν κριθεί επαρκής από την Επιτροπή, η προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

4. 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. 

5. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, ο Δ.Η. θα 

επιλέξει 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.  

6. Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 

απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Η., η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της επιτροπής, στους 
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προσφέροντες.  

7. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 

D.6.7. της παρούσας. 

D.6.3. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, το αρμόδιο όργανο τέλεσης του 

διαγωνισμού δύναται να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να 

συμπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε προθεσμία 

επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

2. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 

λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 

εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 

τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων 

που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), 

μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 

νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

4. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά τα παραπάνω, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

5. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 

οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

6. Ομοίως, η αρμόδια επιτροπή του Δ.Η. δύναται να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες 

να διευκρινίσουν, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 

έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν.  

7. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

8. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων, κατά τα παραπάνω, στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, είναι υποχρεωτική αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[49] 
 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

D.6.4. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο του Δ.Η. θα ειδοποιήσει 

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών της ενότητας D.3.6.2., ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της ενότητας D.3.2., καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (συμμετοχής) της ενότητας D.3.4.  

2. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, κατά την ίδια 

διαδικασία με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς (ενότητα D.5.1.). 

3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος καλείται εγγράφως να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Δ.Η. δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον 

αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

5. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη παραδεκτή προσφορά βάσει του κριτηρίου ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – 

ΤΙΜΗΣ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε 

εάν: 

a) διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

b) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

c) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις ενότητες 

D.3.2. (λόγοι αποκλεισμού) και D.3.4. (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

6. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

7. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. του Δ.Η. 

για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
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διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

8. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

D.6.5. Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής (συμμετοχής) 

κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών 

(ενότητα D.6.4.), και κατά την σύναψη της σύμβασης (ενότητα D.6.6.). 

2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν 

δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με την ενότητα D.3.2., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 

προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί τον Δ.Η. σχετικά και το 

αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης (ενότητα D.6.4.) 

D.6.6. Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 

1. Ο Δ.Η. θα κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, (άρθρο 100 του ν. 4412/2016), 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.,) επί αποδείξει. 

2. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με την ενότητα D.6.7. 

3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

a) περάσει άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην 

ενότητα D.6.7. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 

αυτών  

b) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της ενότητας D.3.6.2. και 

μόνον στην περίπτωση της άσκησης ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης o Δ.Η. θα 

προσκαλέσει εγγράφως τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η 

υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

5. 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 
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διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

6. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, 

η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την ενότητα D.6.8. 

7. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ελέγχονται τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία, σχετικά με την καταγωγή των προσφερόμενων ειδών τεχνολογίας (ενότητα 

D.5.3.2.). 

8. Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τα στοιχεία 

της προσφοράς του αναδόχου. Κάθε σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιεί ουσιώδεις 

όρους της παρούσας διακήρυξης και ουσιώδεις όρους της προσφοράς του υποψηφίου 

που τελικά θα επιλεγεί. 

D.6.7. Ενστάσεις 

1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, υποβολής άσκησης ένστασης κατά πράξης των αρμοδίων οργάνων του Δ.Η. 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

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

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

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

3. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Δ.Η., ο οποίος θα αποφασίσει, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου (άρθρο 221 ν.4412/2016), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 

376 ν.4412/2016).  

4. Στην περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η απόφαση θα ληφθεί 

σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δ.Η., αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από 

το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

D.6.8. Αποτελέσματα – Ματαίωση διαγωνισμού 

1. Το Δ.Σ. του Δ.Η., ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του 

Διαγωνισμού, για τους ακόλουθους λόγους (άρθρο 106 του ν. 4412/2016): 

a) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη: 
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i. είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς  

ii. είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή  

iii. αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα 

έγγραφα της σύμβασης 

b) στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 

μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση (ενότητα D.6.6.). 

2. Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για ολόκληρο το αντικείμενο μπορεί να λάβει 

χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Η., μετά από γνώμη της αρμόδιας 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

a) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

b) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 

ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον τον Δ.Η. 

c) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

d) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

e) στην περίπτωση λήξης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των 

προσφορών (ενότητα D.5.4.), 

f) Αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού 

(ενότητες D.3.2., D.3.3.) 

g) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, ο Δ.Η. μπορεί, μετά από γνώμη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 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. Ο Δ.Η. διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφόσον 

πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 ν.4412/16. 
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D.7. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

D.7.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, (άρθρο 

72 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.  

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην ενότητα D.2.4. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (βλ. Παράρτημα III.) ( άρθρο 72 του ν. 

4412/2016). 

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Δ.Η. έναντι του 

αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δύναται να επιστρέφεται τμηματικά (αποδεσμεύεται 

τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των 

υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του κάθε τμήματος του αντικειμένου της σύμβασης.  

6. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου. 

7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 

και ως εκ τούτου δεν απαιτείται εγγύηση προκαταβολής. 

D.7.2. Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως έχουν 

τροποποιηθεί (ν.4497/2017) και ισχύουν, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

D.7.3. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου [Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄  του ν.4412/2016]. 

2. 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 
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της αρμοδιότητάς τους. 

D.7.4. Υπεργολαβία 

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.  

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Δ.Η. 

(αρμόδια επιτροπή), τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

3. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Δ.Η./Επιτροπή Παρακολούθησης/Τμήμα 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 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 χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.  

4. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 

της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στο 

αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της σύμβασης, 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 στον Δ.Η. κατά την ως άνω διαδικασία. 

5. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε 

οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 

του Δ.Σ. του Δ.Η. 

6. Ο Δ.Η. επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην ενότητα D.3.2. και με τα αποδεικτικά μέσα της ενότητας 

D.3.6.2. 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.  

7. 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.  

8. 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. 

D.7.5. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια 

1. 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 γνωμοδότησης του αρμοδίου Τμήματος 
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Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (άρθρο 216 ν.4412/2016). 

2. Ειδικότερα, η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση 

αναθεώρησης ή τροποποίησης (review/modification) του Σχεδίου Επικοινωνίας του 

Έργου IMPULSE (Project territorial communication coordinating and planning), όπως αυτό 

καταρτίζεται από τον Συντονιστή Εταίρο (ΚΑΠΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και τους εταίρους του έργου. 

3. Η ανωτέρω αναθεώρηση δύναται να οδηγήσει σε:  

a) Τροποποίηση/παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, χωρίς μεταβολή 

του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του έργου εφόσον υπάρξει συνολική 

παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου IMPULSE, ή 

b) τροποποίηση του φυσικού/οικονομικού αντικειμένου (με ή χωρίς παράταση της 

χρονικής διάρκειας του έργου IMPULSE και της παρούσας σύμβασης). 

4. Για τις συμπληρωματικές ή διαφοροποιημένες υπηρεσίες δεν μπορεί να γίνει αλλαγή 

αναδόχου για τεχνικούς λόγους. Καθώς και γιατί αυτό θα προκαλούσε σημαντικά 

προβλήματα στον Δ.Η. σε σχέση με την υλοποίηση των παραδοτέων στο σωστό χρόνο 

(τήρηση χρονοδιαγράμματος) και την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου. 

5. Τυχόν αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί το 

πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 

D.7.6. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

1. Ο Δ.Η. μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

a) 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,  

b) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην ενότητα D.3.2. 1.b) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

c) 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. 
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D.8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

D.8.1. Παρακολούθηση της σύμβασης 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 

το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η οποία και θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Ηρακλείου 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 (άρθρο 132 ν. 4412/2016).  

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 

απόφαση δύνανται να οριστούν και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου Ηρακλείου, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 

αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τους όρους της σύμβασης.  

4. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 

έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει δύο εκθέσεις πεπραγμένων. Αυτές αποτελούν 

στοιχείο για την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης από την επιτροπή 

παραλαβής και για την πληρωμή της 2ης δόσης και την εξόφληση της σύμβασης. 

D.8.2. Διάρκεια της σύμβασης 

1. Η διάρκεια της Σύμβασης από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30.04.2019. 

2. Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες 

προθεσμίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα I. της παρούσας διακήρυξης. 

3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί, χωρίς αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου της, σε περίπτωση που υπάρξει παράταση στην υλοποίηση του έργου 

IMPULSE, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Η., μέχρι το 50% του χρόνου αυτής. Η 

σύμβαση δεν μπορεί να παραταθεί με αίτημα του αναδόχου, ούτε για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο.  

4. Το σύνολο των παραδοτέων πρέπει να έχουν παραδοθεί στους χρόνους που αναφέρει η 

παρούσα, εκτός και αν αυτοί τροποποιούνται ουσιωδώς από την σύμβαση που θα 

υπογραφεί ή τις οδηγείς του αρμόδιου τμήματος/επόπτη. 

5. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω 

και την ενότητα D.7.5., διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον Δ.Η. τα παραδοτέα της 
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σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203, παρ.1γ, 2 και 4 ν. 4412/2016).  

6. 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 την ενότητα D.8.6. της παρούσας (άρθρο 218 

του ν. 4412/2016). 

D.8.3. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και των επιμέρους παραδοτέων γίνεται από 

επιτροπή παραλαβής (§11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 ν. 4412/2016), αποτελούμενη από 

υπαλλήλους του Δ.Η., σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην ενότητα D.8.2. της 

παρούσας. 

2. Κάθε υπηρεσία/είδος παραδίδεται, στην έδρα του αρμοδίου Τμήματος του Δήμου ή όπου 

αλλού έχει υποδειχθεί από το αρμόδιο τμήμα/επόπτη παρακολούθησης τη σύμβασης.  

3. Η αρμόδια επιτροπή ελέγχει την τα χαρακτηριστικά των επιμέρους υπηρεσιών και ειδών 

σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προσφορά του Αναδόχου και στη Διακήρυξη. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. 

4. 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. 

5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Η., 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.  

6. 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. 

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Δ.Η. 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 συντελεστεί 

αυτοδίκαια. 

8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 

την ενότητα D.8.6. της παρούσας (άρθρο 218 του ν. 4412/2016). Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
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ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

9. Στο διάστημα του ενός μηνός μετά την προσωρινή παραλαβή, η αναθέτουσα αρχή έχει 

δικαίωμα να ζητήσει από τον ανάδοχο διευκρινήσεις ή να επιστρέψει επιμέρους είδη αν 

τριμελής επιτροπή έχει ενστάσεις σχετικά με την ποιότητα των υλικών και την πληρότητά 

τους. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος θα έχει 10 ημερολογιακές ημέρες, από την 

ενημέρωσή του με φαξ, στην διάθεσή του για να κάνει τυχόν αλλαγές και να παραδώσει τα 

νέα είδη.  

D.8.4. Τρόπος πληρωμής 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (με την παραλαβή μετά και την 

ενσωμάτωση των όποιων διορθώσεων/σχολίων, που μπορεί να έχει ο Δ.Η.-Τμήμα 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, από τον Ανάδοχο) κατά παραδοτέο σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/16 και την ενότητα D.7.1. της παρούσας 

με τον πιο κάτω τρόπο: 

a) 10% του συμβατικού τιμήματος, με την παραλαβή  των Παραδοτέων Π1.1, Π1.3 και 

Π1.5, 

b) 30% του συμβατικού τιμήματος, με την παραλαβή των Παραδοτέων Π2.1, Π3.1, 

Π3.2.1 και Π3.2, 

c) 40% του συμβατικού τιμήματος, με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1.2, Π1.4, 

Π1.6, Π3.3 και Π3.4, 

d) 20% του συμβατικού τιμήματος, με την παραλαβή του Παραδοτέου Π4.1. 

2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών (άρθρο 200 ν. 4412/16 και άρθρο 107 ν. 4497/17), 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι:  

a) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή (άρθρο 219 

ν.4412/16 Παραλαβή) 

b) Τιμολόγιο του αναδόχου 

c) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

a) 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει). 
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b) 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). 

4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

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

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

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

D.8.5. Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Η. 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.  

2. 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. 

D.8.6. Ποινικές Ρήτρες 

1. 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 του Δ.Η. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

a) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 

της προβλεπόμενης κάθε φορά υπηρεσιών προθεσμίας της αντίστοιχης τμηματικής 

παράδοσης των επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

b) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

3. 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 του Δ.Η., 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. 

4. Δεν επιβάλλονται ποινικές ρήτρες για την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών αν οι 

τυχόν καθυστερήσεις οφείλονται σε ευρύτερη αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος του 

έργου IMPULSE και των δράσεων του Δήμου Ηρακλείου ή υφίσταται πρότερη συνεννόηση 

με το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της σύμβασης. 

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

6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Δ.Η. το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο και να αναθέσει την εκτέλεση της σύμβασης απ' ευθείας στον επόμενο κατά 

σειρά αξιολόγησης υποψήφιο οικονομικό φορέα. 

7. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται 

με απόφαση του Δ.Η. και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή 

θα καταβάλλονται από τον ίδιο ή θα καταπίπτουν από την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 

8. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές 

προθεσμίες μόνο αν το σύνολο των φάσεων του Έργου περατωθεί μέσα στη συνολική 

προθεσμία που προβλέπεται στο οριστικό χρονοδιάγραμμα. Οι ρήτρες καθυστέρησης που 

επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον 

Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν 

επιβληθεί. 

D.8.7. Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (άρθρο 203, ν. 4412/2016) από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δ.Η., ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον συμβεί κάτι από τα ακόλουθα: 

a) Προβεί στην ενέργεια της περίπτωσης 5. της ενότητας D.6.6., 

b) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

c) δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ή της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις και  

d) υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής οποιουδήποτε λόγου έκπτωσης 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.  

3. 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.  

4. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

a) η σύμβαση δεν υπογραφεί με ευθύνη του Δ.Η., 

b) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (ενότητα D.8.9.). 

5. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά 

από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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a) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

b) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που 

δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 

λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του 

ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το 

ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

D.8.8. Διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας εκτέλεσης των συμβάσεων 

1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει των όρων των ενοτήτων D.8.3., D.8.5. και D.8.6. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. 

2. Επί της προσφυγής, αποφασίζει εντός δέκα (10) ημερών το Δ.Σ. του Δ.Η., ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221 ν. 4412/2017 

και 107 ν. 4497/2017). 

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

προσφυγή.  

4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται, με την κατάθεση της έντασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Δ.Η. αν η ένσταση γίνει δεκτή από 

το Δ.Σ. 

D.8.9. Ανώτερα βία 

1. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες από τότε 

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

αυτά και να προσκομίσει στον Δ.Η. (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ή την αρμόδια 

επιτροπή) τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του 

αναθέτοντος. 
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E. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΠΟΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

E.1. ΤΟ ΕΡΓΟ IMPULSE 

E.1.1. Γενικά 

1. Η παρούσα δράση εκπονείται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου ως Εταίρου 

στο Ευρωπαϊκό Έργο «Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean PUblic buiLdings - IMPULSE»  

(http://www.cres.gr/kape/projects_IMPULSE.htm), που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου 

«Interreg MED 2014-2020» (http://interreg-med.eu/) και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς 

πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) κατά 15%.  

2. Το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό 

παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται 

να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να 

υλοποιήσουν αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για 

το υπάρχον κτηριακό τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα 

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). 

E.1.2. Ευρωπαϊκό περιβάλλον & προκλήσεις για την Κρήτη και το Ηράκλειο 

1. Η αναδιατύπωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (EPBD 

2010/31/ΕΕ) και της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση (EED 2012/27/ΕΕ) θέτει 

σημαντικές απαιτήσεις για τα κράτη μέλη σε σχέση με την ενεργειακή ανακαίνιση 

δημόσιων κτιρίων (ERB). Έτσι καθορίζονται στόχοι για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων 

(κτίρια της κεντρικής κυβέρνησης ή χαμηλότερων διοικητικών επιπέδων) προς την 

κατεύθυνση της μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε ποσοστό 3% ετησίως. Αλλά και 

για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την κινητοποίηση επενδύσεων σε εκτεταμένες 

αλλά οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις.  

2. Επίσης, το «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το Κλίμα και την Ενέργεια καθορίζει κοινές 

κατευθυντήριες γραμμές για τις αυτοδιοικητικές αρχές για την ανάπτυξη των Σχεδίων 

Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ/SEAPs), συμπεριλαμβανομένων ειδικών 

δεικτών ενέργειας/κόστους για τα δημοτικά κτίρια. 

3. Από την άλλη μεριά παρατηρείται μια βασική κοινή πρόκληση που είναι, η ανεπαρκής 

ικανότητα των αυτοδιοικητικών αρχών να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα, αξιόπιστα και με 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο τα σχέδια δράσης ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού 

τους αποθέματος. Και ταυτόχρονα, να ανταποκρίνονται στις παραπάνω οδηγίες της Ε.Ε., 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την αξιόπιστη ολοκλήρωση των Σχεδίων για την Βιώσιμη 

Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Μια άλλη βασική πρόκληση που αντιμετωπίζεται σε 

ευρωπαϊκό/μεσογειακό επίπεδο αφορά το ανεπαρκές επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης για 

την εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών (π.χ. REPUBLIC MED).  

4. Περαιτέρω προβλήματα που παρατηρούνται στον μεσογειακό χώρο και τις περιοχές των 
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εταίρων του έργου είναι:  

a) η δυσκολία συλλογής δεδομένων για τα χαρακτηριστικά των δημοσίων κτιρίων και 

η έλλειψη συγκεκριμένης μεθοδολογίας για το σκοπό αυτό, 

b) η ελλιπής η κατηγοριοποίηση των δημόσιων κτιρίων σε τυπολογίες, 

c) η αδυναμία να ολοκληρωθούν δείκτες Σχεδίων Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας, 

d) η έλλειψη ειδικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την Ενεργειακή 

Αναβάθμιση Κτιρίων. 

E.1.3. Γενική Περιγραφή του Έργου «IMPULSE» 

1. Το έργο «IMPULSE» (Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean Public Buildings, 1MED15_2.1_M2_178) του Προγράμματος Διακρατικής 

Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020» εισάγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης 

διαχείρισης για τον προγραμματισμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια 

κτίρια. 

2. Η κύρια πρόκληση που επιχειρείται να αντιμετωπιστεί είναι οι ανεπαρκείς δυνατότητες 

των δημόσιων διοικήσεων να δημιουργήσουν αξιόπιστα και προσιτά σχέδια ενεργειακής 

απόδοσης για το απόθεμα των δημόσιων κτηρίων τους. Αυτή η ανεπάρκεια σε τοπικό 

επίπεδο αντικατοπτρίζεται στα ελλιπή ή ατελή σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια 

(SEAP/Σχέδια Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας).  

3. Μια βασική αιτία αυτής της ανεπάρκειας είναι η έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων σχετικά 

με την κατανάλωση ενέργειας για τα δημόσια-δημοτικά κτίρια και η μη ύπαρξη εύχρηστων 

συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τον σχεδιασμό-επιλογή των πιο προσιτών 

οικονομικά σχεδίων δράσης που συνδυάζονται με ρεαλιστικές και εγγυημένα αποδοτικές 

λύσεις. 

4. Το έργο IMPULSE κινητοποιείται, επίσης, από την ανάγκη για ύπαρξη συγκεκριμένων 

εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων. Καθώς και την ανάγκη για διακρατική προσέγγιση 

στην αντιμετώπιση των διαφοροποιημένων συνθηκών σε ότι αφορά κτίρια, ενεργειακές 

λύσεις, κλίμα, κανονισμούς κ.λπ., που απαντώνται στην περιοχή της Μεσογείου. Στόχος 

είναι η ευρύτερη κατανόηση και καταγραφή αυτών των ιδιαιτεροτήτων της Λεκάνης της 

Μεσογείου.  

5. Το IMPULSE έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει όλες τις παραπάνω προκλήσεις με την 

εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης για τις δημόσιες 

αρχές ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση και η υλοποίηση έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. Για το σκοπό αυτό προβλέπει εκτενείς 

δράσεις σε έξι (6) πόλεις έξι (6) Μεσογειακών Χωρών (Ηράκλειο Κρήτης- Ελλάδα, Έλτσε- 

Ισπανία, Κάννες- Γαλλία, Ραβέννα- Ιταλία, Όσιγιεκ- Κροατία, Μόσταρ- Βοσνία & 

Ερζεγοβίνη).  

6. Αυτές οι δράσεις σχεδιάζονται-γίνονται με την βοήθεια-καθοδήγηση από τους τεχνικούς 

εταίρους-ενεργειακά ινστιτούτα (Κ.Α.Π.Ε.- Ελλάδα, EVBDM- Γαλλία, IVE- Ισπανία και EIHP- 

Κροατία) τα οποία είναι εξειδικευμένα στην ενεργειακή αποδοτικότητα (Energy Efficiency) 
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και την ενεργειακή ανακαίνιση των κτιρίων (ERB). Και περιλαμβάνουν την εφαρμογή 

επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών μεθόδων για τον προσδιορισμό 

αντιπροσωπευτικών «τυπολογιών» δημοτικών κτηρίων, για την διαμόρφωση 

οικονομοτεχνικά βέλτιστων «πακέτων» μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης για κάθε 

τυπολογία και κατόπιν για την ανάπτυξη βιώσιμων σχεδίων σταδιακής ανακαίνισης των 

αντιπροσωπευτικών τυπολογιών κτηρίων, σε συμφωνία με τις σχετικές Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες Ενεργειακής Απόδοσης (2010/31/ΕΕ και 2012/27/ΕΕ).  

7. Για κάθε πιλοτική πόλη, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα οργανωθούν σε ένα 

διακρατικό σύστημα πληροφοριών, το οποίο θα χαρτογραφήσει το ενεργειακό προφίλ 

ενός σημαντικού δείγματος δημοτικών κτηρίων, αποτελώντας έτσι ένα εργαλείο λήψης 

αποφάσεων για την προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων δράσης ενεργειακής 

αναβάθμισης κτηρίων. Για την επικαιροποίηση και κεφαλαιοποίηση του συστήματος, 

προβλέπεται η υλοποίηση και παρακολούθηση ενός πιλοτικού έργου ενεργειακής 

αναβάθμισης μικρής κλίμακας σε ένα δημοτικό κτήριο. 

8. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η διεθνική συνεργασία θα ωφελήσει όλους τους 

συμμετέχοντες εταίρους / ομάδες στόχους, διότι θα επιτρέψει την ανταλλαγή εμπειριών 

σχετικά με μεθοδολογίες / εργαλεία / βέλτιστες πρακτικές, που χρησιμοποιούνται σε 

περιοχές των συμμετεχόντων εταίρων, την ανταλλαγή διδαγμάτων, τον εντοπισμό κοινών 

τρόπων ανταπόκρισης στις προκλήσεις, κ.λπ., οδηγώντας τελικά σε πιο ενημερωμένο και 

ολοκληρωμένο σχεδιασμό, χρηματοδότηση και υλοποίηση ενεργειακών έργων 

αναβάθμισης και βέλτιστες παρεμβάσεις κόστους. 

E.1.4. Ανάλυση δράσεων & αποτελεσμάτων του έργου 

1. Στο πλαίσιο του έργου IMPULSE θα δοκιμαστεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος υποστήριξης της διαχείρισης για τις δημόσιες αρχές, προσανατολισμένο στην 

λύση και φιλικό προς το χρήστη, για τη διευκόλυνση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης 

και της υλοποίησης έργων ενεργειακής ανακαίνισης-αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.  

2. Τα δεδομένα εισόδου του προτεινόμενου συστήματος θα περιλαμβάνουν τα 

χαρακτηριστικά των κτιρίων και τους ενεργειακούς στόχους, που θέλουμε να επιτευχθούν, 

υπό τους ανάλογους περιορισμούς κόστους & νομοθεσίας. Τα δεδομένα που θα 

παραχθούν θα περιλαμβάνουν «τυποποιημένες» λύσεις αναβάθμισης κτιρίων 

προτεραιοποιημένες κατά κόστος και συνοδευόμενες από δείκτες ενεργειακού 

αποτελέσματος/ κόστους, σχέδιο παρακολούθησης, πλάνο σταδιακής ανακαίνισης και 

σχέδιο χρηματοδότησης.  

3. Το σύστημα προϋποθέτει τον προσδιορισμό τυπολογιών δημοσίων κτιρίων, δυναμική 

ενεργειακή ανάλυση για κάθε τυπολογία, πιλοτική ανακαίνιση και παρακολούθηση για 

σκοπούς επικύρωσης/βαθμονόμησης του αρχικού σχεδιασμού, οικονομικό 

προγραμματισμό για κατά στάδιο σχέδια ανακαίνισης, ενσωμάτωση αποτελεσμάτων 

πληροφορικής σε χάρτες GIS. Όλα τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν μέσω σαφώς 

καθορισμένων μεθόδων δοκιμών (από προηγούμενα έργα) στον Δήμο Ηρακλείου (και τους 

άλλους πέντε δήμους της Μεσογείου). Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε χάρτες GIS, 

με έτοιμα προς χρήση πεδία ενεργειακών δεικτών διαβαθμισμένα ανά στρώμα (layer). Και 
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με δυνατότητα για πιθανή συμπερίληψη μελλοντικών χαρτών. 

4. Μια τέτοια προσέγγιση υπερβαίνει κατά πολύ τις σημερινές πρακτικές των 

συμμετεχουσών αρχών, οι οποίες στην πλειονότητά τους: 

a) χρησιμοποιούν γενικούς / στατιστικούς δείκτες για τον υπολογισμό δεικτών στο 

πλαίσιο του Σχεδίου Διαχείρισης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΑΕ) τους  

b) συχνά λαμβάνουν αποφάσεις ad hoc / απρόσφορες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα του κόστους, που δεν βασίζονται στην ανάλυση της ενεργειακής 

επίπτωσης, τα συγκεκριμένα δεδομένα & στην χρήση εργαλείων για λήψη 

αποφάσεων. 

c) δεν έχουν επαρκείς τεχνικές δυνατότητες για το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και 

την υλοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης (ERB), 

d) δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα μακροπρόθεσμα σχέδια για την σταδιακή 

ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων ευθύνης τους. 

5. Το IMPULSE θα δοκιμάσει το ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης διαχείρισης 

Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ERB) στον Δήμο Ηρακλείου και σε άλλους πέντε 

δήμους της Μεσογείου. Και τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν σε περαιτέρω δημόσιες 

διοικήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η ακολουθούμενη τυπολογία και 

το ευρύ δείγμα δοκιμής θα διασφαλίσουν τη διακρατική εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

του έργου, επιτρέποντας σε άλλες δημόσιες αρχές MED να εφαρμόσουν αυτήν την 

προσέγγιση. 

6. Η διακρατική προσέγγιση του έργου IMPULSE προβλέπει εκτεταμένες πιλοτικές δοκιμές σε 

αντιπροσωπευτικές μεσογειακές πόλεις σε 6 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της πόλης του 

Ηρακλείου. Οι δοκιμές αυτές αφορούν μεθόδους που έχουν ήδη καθιερωθεί επιστημονικά 

με σκοπό την ολοκληρωμένη καταγραφή και κατηγοριοποίηση σε τυπολογίες των 

δημοσίων-δημοτικών κτιρίων στην Μεσόγειο. Συνοδευόμενες από βέλτιστες από πλευράς 

κόστους παρεμβάσεις και σχέδια σταδιακής και οικονομικά συμφέρουσας ανακαίνισης.  

7. Τα αποτελέσματα θα είναι οργανωμένα σε ένα διαδικτυακό τόπο προορισμένο για 

διακρατική χρήση και αξιοποίηση. Και σε ένα πληροφοριακό σύστημα με χρήση GIS. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός φιλικού προς το χρήστη εργαλείου λήψης αποφάσεων για 

την δημιουργία προσιτών Σχεδίων Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας με μεγάλη επίδραση. 

Το εργαλείο θα επαληθευτεί μέσω μικρής κλίμακας έργων εξομοίωσης σε κάθε πιλοτική 

πόλη και θα αξιολογηθεί περαιτέρω με στοχοθετημένες δραστηριότητες μεταφοράς.  

8. Έτσι, το σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων θα δοκιμαστεί στον Δήμο Ηρακλείου 

(και άλλες πέντε δημοτικές αρχές). Ενώ τα αποτελέσματα του θα μεταφερθούν/διαχυθούν 

και σε άλλες αρχές σε τοπικό/ περιφερειακό /εθνικό επίπεδο σε Κρήτη, Ελλάδα και τις 

λοιπές εμπλεκόμενες Μεσογειακές χώρες.  

9. Η τυπολογική προσέγγιση και το δείγμα δοκιμών ευρείας περιοχής εξασφαλίζουν τη 

διακρατική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου. Ως εκ τούτου, το IMPULSE 

συμβάλλει άμεσα στο "να αυξήσει την ικανότητα για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε 

δημόσια κτίρια σε διακρατικό επίπεδο" (Άξονας 2, S.O.2.1).  
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E.2. ΠΛΑΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

E.2.1. Επικοινωνιακές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για τα έργο IMPULSE 

E.2.1.1 Γενική περιγραφή του αντικειμένου 

1. Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η υποστήριξη στην διαχείριση 

επικοινωνιακών δράσεων, σχεδιασμός-διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμιναρίου, focus 

group, συναντήσεων πολιτικής και ενός εθνικού συνεδρίου), παραγωγή και προώθηση 

επικοινωνιακού υλικού. Με παράλληλη επιμέλεια του αναγκαίου επικοινωνιακού & 

συνεδριακού υλικού για την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην προώθηση, 

διάχυση και μεταφερσιμότητα των αποτελεσμάτων και της νέας τεχνογνωσίας που 

παράγεται από το Έργο «Integrated Management Support for Energy efficiency in 

Mediterranean Public Buildings – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)» του Προγράμματος 

Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020». 

2. Ο Δήμος Ηρακλείου ως Εταίρος του Έργου αποτελεί τον Ελληνικό Δήμο επίδειξης των 

εφαρμογών του IMPULSE, ενώ αναλαμβάνει και δράσεις διάχυσης και μεταφοράς και 

σε άλλους Δήμους στην Κρήτη, σε συγκεκριμένες «ομάδες-στόχους» και το ευρύ κοινό 

του Δήμου Ηρακλείου και της Κρήτης. 

3. Οι «ομάδες-στόχοι» περιλαμβάνουν το τεχνικό προσωπικό των Ο.Τ.Α. και άλλων 

δημοσίων φορέων της Κρήτης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα μέλη του (π.χ. 

μηχανικοί, ενεργειακοί ελεγκτές, ενεργειακοί επιθεωρητές, εργολάβοι, κλπ.), τα 

Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια της Κρήτης και τα μέλη τους (π.χ. προμηθευτές 

τεχνολογιών θέρμανσης-ψύξης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υλικών δόμησης, κ.λπ.), 

τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα (π.χ. στο πεδίο της ενεργειακής απόδοσης, 

των υλικών, των κατασκευών, της εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λπ.) καθώς και διάφορες 

ενώσεις και οργανώσεις (π.χ. περιβαλλοντικές) που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και 

την ανακαίνιση-αναβάθμιση κτιρίων. 

4. Το ευρύτερο κοινό, οι πολίτες του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και ευρύτερα της Κρήτης, ως 

τελικοί χρήστες δημόσιων (και οικιστικών) κτηρίων. Αλλά και τα μέλη της Κοινωνίας των 

Πολιτών, που ασχολούνται με εκστρατείες επικοινωνίας / ευαισθητοποίησης για την 

προώθηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια και την υπεύθυνη ενεργειακή 

συμπεριφορά-εξοικονόμηση ενέργειας. 

5. Η υπό προκήρυξη Δράση αφορά στην υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου (Αναθέτουσα 

Αρχή) στον ρόλο του ως εταίρου του Έργου για την υλοποίηση των επικοινωνιακών 

δράσεων και των ενεργειών διάχυσης και μεταφερσιμότητας του έργου. Και 

συγκεκριμένα στην υλοποίηση των παρακάτω:  

a) Οριζόντιες επικοινωνιακές δράσεις - υποστήριξη στη διαχείριση εξωτερικής 

επικοινωνίας του Έργου σε επίπεδο Ηρακλείου και Κρήτης  

i. Επιμέλεια και αναπαραγωγή αφίσας (rollup banner), φυλλαδίων και 

ενημερωτικών δελτίων (με χρήση των ηλεκτρονικών υποβάθρων/templates που 

θα δοθούν από τον Δ.Η.) 
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ii. Προώθηση επικοινωνιακού υλικού στις κατάλληλες ομάδες-στόχους 

iii. Υποστήριξη στις δράσεις διάχυσης και μεταφερσιμότητας του Έργου. 

b) Εγκατάσταση και λειτουργία επικοινωνιακής υποδομής περιπτέρου πληροφόρησης 

του Έργου (IMPULSE info-kiosk),  

c) Διοργάνωση εκδηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης: 

i. Συνάντηση ομάδων εστίασης (Focus Group meeting 1 & 2), 

ii. Εκπαιδευτικού σεμιναρίου με ζωντανή αναμετάδοση μέσω διαδικτύου 

webinar 

iii. Συνάντηση χάραξης πολιτικής (policy meeting). 

iv. Εθνικό συνέδριο του Έργου 

E.2.1.2 Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου της σύμβασης 

E.2.1.2.(I) Οριζόντιες επικοινωνιακές δράσεις - διαχείριση εξωτερικής επικοινωνίας του 

Έργου - επικοινωνιακό υλικό 

1. Με βάση την επικοινωνιακή στρατηγική του Έργου, ο Δήμος Ηρακλείου είναι 

υπεύθυνος για την επιμέλεια και την παραγωγή υλικού επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, 

ο Ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει την όλη διαδικασία για την ολοκλήρωση του 

υλικού σύμφωνα με την επικοινωνιακή στρατηγική του Έργου, και συγκεκριμένα: 

a. Εκτύπωση (ηλεκτρονικά και φυσικά) δύο (2) εκδόσεων κάθετων posters με τα 

ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα του Έργου (βλ. σχετικές προδιαγραφές 

παραδοτέων στο Παράρτημα Ι.). Με διαθέσιμο το περιεχόμενο στην ελληνική 

γλώσσα για κάθε έκδοση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει:  

i. την επιμέλεια περιεχομένου του κειμένου και των εικόνων στην κατάλληλη 

στοίχιση και ευκρίνεια, καθώς και  

ii. την μετάφραση του περιεχομένου (Αγγλικά, Γαλλικά), ώστε τελικά να 

προκύψει (σε ήδη διαθέσιμο ηλεκτρονικό υπόβαθρο που θα δοθεί από τον 

Δ.Η. και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον κριθεί κατάλληλο) το 

ξενόγλωσσο περιεχόμενο κάθε έκδοσης. 

b. Επιμέλεια και ολοκλήρωση δύο (2) εκδόσεων ηλεκτρονικών ενημερωτικών 

δελτίων (e-newsletters) με τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα του Έργου (βλ. 

σχετικές προδιαγραφές παραδοτέων στο Παράρτημα Ι.). Με διαθέσιμο το 

περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα για κάθε έκδοση, ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

i. την επιμέλεια περιεχομένου του κειμένου και των εικόνων στην κατάλληλη 

στοίχιση και ευκρίνεια, καθώς και  

ii. την μετάφραση του περιεχομένου (Αγγλικά, Γαλλικά), ώστε τελικά να 

προκύψει (σε ήδη διαθέσιμο ηλεκτρονικό υπόβαθρο που θα δοθεί από τον 

Δ.Η. και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον κριθεί κατάλληλο) το 

ξενόγλωσσο περιεχόμενο κάθε έκδοσης. 
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c. Επιμέλεια και εκτύπωση δύο (2) εκδόσεων φυλλαδίου (leaflets) με τα 

ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα του Έργου (βλ. σχετικές προδιαγραφές στο 

Παράρτημα Ι.). Το περιεχόμενο κάθε έκδοσης θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική 

και στην Αγγλική γλώσσα. Τα 2/3 των φυλλαδίων θα εκτυπωθούν στα ελληνικά και 

το 1/3 στην αγγλική γλώσσα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

i. την επιμέλεια περιεχομένου του κειμένου και των εικόνων στην κατάλληλη 

στοίχιση και ευκρίνεια, καθώς και  

ii. την μετάφραση του περιεχομένου (σε ήδη διαθέσιμο ηλεκτρονικό υπόβαθρο 

που θα δοθεί από τον Δ.Η. και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον κριθεί 

κατάλληλο) ώστε τελικά να προκύψει το περιεχόμενο της Αγγλικής έκδοσης. 

2. Σε συνεργασία με τον Δ.Η. στο ανωτέρω υλικό θα συμπεριληφθούν στοιχεία όπως η 

περιγραφή του έργου IMPULSE, η επεξήγηση της φιλοσοφίας του, η παρουσίαση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εταίροι και γενικότερα οι μεσογειακές χώρες στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, η επεξήγηση των επιλογών που έγιναν κατά τον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του, η  ανάλυση των θεμελιωδών των αποτελεσμάτων και 

της προοπτικής που δημιουργεί, κ.λπ. 

3. Στο πλαίσιο υποστήριξης του Δήμου Ηρακλείου στη διάχυση και επικοινωνία των 

αποτελεσμάτων του Έργου IMPULSE, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει οριζόντιες επικοινωνιακές 

δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου του, σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου του 

Δήμου Ηρακλείου, ενδεικτικά: 

a) Προώθηση των ενημερωτικών δελτίων (e-newsletters) για τις δράσεις του Δήμου 

Ηρακλείου στο πλαίσιο του έργου σε εφημερίδες, θεματικά περιοδικά και επίσημα 

ενημερωτικά έντυπα αυτοδιοικητικών και τεχνικών φορέων εθνικής εμβέλειας 

(π.χ. ΚΕΔΕ, ΤΕΕ, κ.λπ.) 

b) Δημοσίευση του ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού π.χ. με αναρτήσεις με 

ιστοσελίδες και blogs υψηλής απήχησης, τουλάχιστον περιφερειακής εμβέλειας.  

c) Προώθηση του ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού σε mailing lists ομάδων-

στόχου.  

d) Ανάρτηση και προώθηση επικοινωνιακού υλικού ή/και ανακοινώσεων Έργου (π.χ. 

των εκδηλώσεων) σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Youtube, 

LinkedIn, κ.λπ.).  

4. Ο ανάδοχος της παρούσας σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει πέρα από τα 

επιμέρους παραδοτέα, δύο (2) εκθέσεις πεπραγμένων αναφορικά με τις δραστηριότητες 

του στο πλαίσιο της παρούσα σύμβασης (σε ηλεκτρονική μορφή .doc ή .docx & έντυπες 

περιλήψεις).  

5. Σε αυτές θα περιγράφεται το σύνολο των πεπραγμένων του στην Ελληνική γλώσσα, 

συνοδευόμενο από υλικό τεκμηρίωσης τους (π.χ. ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι δημοσιεύσεων, 

αντίγραφα, φωτογραφίες, σύνδεσμοι προφίλ του Έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

κ.λπ.) που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που περιγράφονται παραπάνω.  

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[69] 
 

E.2.1.2.(II) Εγκατάσταση και λειτουργία επικοινωνιακής υποδομής 

1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας θα αναλάβει τον σχεδιασμό, κατασκευή και 

εγκατάσταση-τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία ενός (1) περιπτέρου πληροφόρησης 

(info-kiosk) σε ορατό σημείο στο Δήμο (η θέση του θα αποφασιστεί σε συνεργασία με 

τον Δ.Η.) Στόχος είναι η καθημερινή ενημέρωση των δημοτών, του ευρύτερου κοινού 

και των στελεχών των αρμόδιων τμημάτων (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία) του Δήμου 

Ηρακλείου, των χρηστών των Δημοτικών κτιρίων, και άλλων συνεργαζόμενων εταίρων 

(π.χ. ΠΤΑ Κρήτης). 

2. Στο info-kiosk θα παρουσιάζεται το ιστορικό, η πρόοδος, τα αποτελέσματα και τα 

επιτεύγματα του έργου. Τα εργαλεία προβολής θα συμπεριλαμβάνουν τα 

κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ (βίντεο), που θα δοθούν από τον Δ.Η., και πρόσθετο 

επικοινωνιακό υλικό προσβάσιμο από το κοινό (e-newsletters, αφίσες/posters, 

φυλλάδια, κ.λπ.) 

3. Η κατασκευή του info-kiosk θα πρέπει να διασφαλίζει την ευστάθεια της κατασκευής 

και την ασφάλεια του εξοπλισμού από βανδαλισμούς, κλοπή, κ.λπ.  

4. Αυτή κατ’ ελάχιστο θα περιλαμβάνει:  

i. stand-βάση-χώρο εναπόθεσης έντυπου επικοινωνιακού υλικού,  

ii. ανάρτηση του poster του Έργου  

iii. Σύστημα προβολής βίντεο (π.χ. Κεντρική Μονάδα Η/Υ, οθόνη προβολής 

video 24” και άνω, κ.λπ.)  

iv. δομή τροφοδοσίας ρεύματος και δεδομένων. 

5. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος, θα πρέπει να καταθέσει την δική του κατασκευαστική 

πρόταση για την μορφή και την αισθητική του info kiosk,  με βάση το γραφιστικό 

μοτίβο του επικοινωνιακού υλικού του Έργου. Παράλληλα έχει το δικαίωμα να 

διαφοροποιήσει το είδος του εξοπλισμού, διασφαλίζοντας όμως την συνεχή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του (προβολή-τροφοδοσία-ανανέωση δεδομένων, κ.λπ.) 

E.2.1.2.(III) Διοργάνωση εκδηλώσεων 

A. Γενικά 

1. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το Δήμο Ηρακλείου στην διοργάνωση: 

a. Μιας (1) συνάντησης ομάδων εστίασης (focus group), διάρκειας (κατά μέγιστο) 

τριών (3) ωρών, σε θέματα ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. (Η συνάντηση θα 

περιλαμβάνει δύο συνεδρίες.) 

b. Ενός (1) εκπαιδευτικού σεμιναρίου (training seminar), διάρκειας (κατά μέγιστο) 

έξι (6) ωρών, για την εκπαίδευση των τεχνικών εκπροσώπων των φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη online αναμετάδοση (webinar) και με δυνατότητα 

διαλόγου με απομακρυσμένους συμμετέχοντες. 

c. Μιας (1) συνάντησης πολιτικής (policy meeting), διάρκειας (κατά μέγιστο) τριών 

(3) ωρών, σε θέματα βιώσιμης ενέργειας ειδικότερα αναφορικά με τα δημόσια 
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κτίρια. 

d. Ενός (1) εθνικού συνεδρίου (national conference), διάρκειας (κατά μέγιστο) οχτώ 

(8) ωρών, με εκπροσώπους Δήμων και Περιφερειών, Υπουργείων, επαγγελματιών 

μηχανικών, ενεργειακών επιθεωρητών, επιστημονικών/ερευνητικών φορέων στον 

τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, κ.λπ. 

B. Συνάντηση ομάδων εστίασης 

1. Η συνάντηση των ομάδων εστίασης θα λάβει χώρα από κοινού με το εθνικό συνέδριο. 

(Την ίδια μέρα ή σε διαδοχικές ημέρες με στόχο την μέγιστη συμμετοχή). 

a) 1η συνεδρία (FG1): Επικεντρώνεται σε τεχνικά και χρηματοδοτικά θέματα στον 

τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και στο πως τα εργαλεία και 

ευρήματα του Έργου IMPULSE μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 

όποιων εμποδίων για την υλοποίηση έργων.  

Απευθύνεται στα τεχνικά στελέχη των «ομάδων-στόχων» του δημόσιου/OTA (π.χ. 

ενεργειακοί υπεύθυνοι/μηχανικοί δήμων, νομικών προσώπων δήμων, 

περιφερειών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων, επιστημονικό-ερευνητικό 

προσωπικό ΑΕΙ, κ.λπ.) και του ιδιωτικού τομέα (π.χ. ιδιώτες μηχανικοί, 

ενεργειακοί επιθεωρητές/ελεγκτές, τεχνικό προσωπικό 

βιομηχανικών/βιοτεχνικών επιχειρήσεων, κ.λπ.) 

b) 2η συνεδρία (FG2): Επικεντρώνεται σε θέματα ενεργειακής πολιτικής που 

αφορούν στα Δημόσια κτίρια (π.χ. υποχρεώσεις Δήμων για τα σχέδια 

ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων, Σύμφωνο των Δημάρχων, 

κτλ.). 

Απευθύνεται στις πολιτικές αρχές (τοπική αυτοδιοίκηση, κεντρική διοίκηση-

Υπουργεία, ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ κ.λπ.), τα διευθυντικά εκτελεστικά στελέχη τους, και τους 

διαμορφωτές χάραξης ενεργειακής πολιτικής στο επίπεδο των Συντονιστών του 

«Συμφώνου των Δημάρχων» (Π.χ. Περιφερειακός συντονιστής του Συμφώνου 

των Δημάρχων-ΠΤΑΚ, Ομάδα Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ΣΔΑΕ Δήμου 

Ηρακλείου και άλλων Δήμων, Δήμαρχοι και/ή Σχετικοί Αντιδήμαρχοι, 

Εκπρόσωποι Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης αρμόδιοι για την ενεργειακή 

πολιτική, κ.λπ.) 

2. Στόχος είναι να έρθουν κοντά όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να γίνει κατανοητός ο 

τρόπος που τα αποτελέσματα του Έργου IMPULSE μπορούν να συνεισφέρουν σε 

θέματα όπως: 

a) ΣΔΑΕ Δήμων. 

b) Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων στο πλαίσιο της 

Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. 

c) Χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων 

κτιρίων.  

d) Κριτήρια ριζικής ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων προς ΝΖΕΒ. 
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3. Παράλληλα επιδιώκεται τα focus group να οδηγήσουν στη συνδιαμόρφωση ενός 

μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων με επίκεντρο: 

a) Τη συμμετοχή τους στο Εθνικό Forum του IMPULSE (https://impulse.interreg-

med.eu/el/antikeimeno-mas/synistoses-toy-ergoy/) το οποίο θα διασφαλίσει την 

ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. 

b) Την ενεργή συμμετοχή τους στις εκστρατείες μεταφερσιμότητας (portability 

campaigns) (https://impulse.interreg-med.eu/el/antikeimeno-mas/synistoses-toy-

ergoy/) του Έργου που θα τους βοηθήσει στην επιτάχυνση της εκπόνησης 

αξιόπιστων σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων.  

c) Την μελλοντική αξιοποίηση των εργαλείων του Έργου IMPULSE στην εκπόνηση 

Σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης των Δημόσιων κτιρίων.  

4. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, ο Ανάδοχος για κάθε συνάντηση αναλαμβάνει: 

a) Την παροχή και κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου κατ’ ελάχιστο 20 ατόμων, την 

κατάλληλη οπτικο-ακουστική υποδομή και υπηρεσίες catering. Συγκεκριμένα: 

i. Διάταξη αίθουσας: σε σχήμα «Π» 

ii. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Οθόνη 2Χ2 μ., Data projector, φορητός 

Υπολογιστής (Laptop) που θα συνδέεται με τον data projector με 

κατάλληλο λειτουργικό Windows (8 και άνω) και έκδοση Microsoft Office 

2010 και άνω, τουλάχιστον 1 ασύρματο μικρόφωνο. 

b) Την σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων. Αποστολή της σχετικής πρόσκλησης και 

ατζέντας στο καταλληλότερο κοινό-στόχο.  

c) Την διερεύνηση των πιο κατάλληλων προσκεκλημένων ομάδων-στόχου μετά από 

μελέτη και της επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου (που θα δοθεί από τον 

Δ.Η.) για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

ενδεικτικές ομάδες-στόχους παραπάνω.  

d) Την διανομή επικοινωνιακού υλικού.  

e) Την τήρηση λίστας συμμετεχόντων. 

f) Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων. 

g) Την τήρηση πρακτικών – φωτογραφικού αρχείου. 

C. Εκπαιδευτικό σεμινάριο 

1. Το σεμινάριο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των τεχνικών εκπροσώπων των 

φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. μηχανικοί, τεχνικοί, ενεργειακοί υπεύθυνοι) στα 

εργαλεία που αναπτύσσει το έργο IMPULSE. Π.χ. Εργαλεία κατηγοριοποίησης σε 

Αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες Κτιρίων, πληροφοριακό σύστημα IMPULSE 

ενεργειακών αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων, πλατφόρμες ενεργειακών δεικτών, 

κ.λπ.  

2. Στόχος είναι να εκπαιδευτούν καταρχήν οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι Δήμων ώστε 
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να μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του IMPULSE στο πλαίσιο της συμμετοχής 

τους στη δράση “portability campaigns” αλλά και περαιτέρω στην εκπόνηση και 

παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και ειδικότερα της 

Ενεργειακής Απόδοσης Δημόσιων Κτιρίων.  

3. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

a. Την παροχή και κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου κατ’ ελάχιστο 30 ατόμων, την 

κατάλληλη οπτικο-ακουστική υποδομή και υπηρεσίες catering. Συγκεκριμένα: 

i. Διάταξη αίθουσας: «σχολική»  

ii. αναλόγιο με μικρόφωνο 

iii. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Οθόνη 2Χ2 μ., Data projector, φορητός 

Υπολογιστής (Laptop) που θα συνδέεται με τον data projector με 

κατάλληλο λειτουργικό Windows (8 και άνω) και έκδοση Microsoft 

office 2010 και άνω, τουλάχιστον 1 ασύρματο μικρόφωνο. 

b. Την σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων. Αποστολή της σχετικής πρόσκλησης 

και ατζέντας στο καταλληλότερο κοινό-στόχο. Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, 

βασικοί εκπαιδευτές θα είναι εκπρόσωποι του Συντονιστή Εταίρου (ΚΑΠΕ).  

c. Την διερεύνηση των πιο κατάλληλων προσκεκλημένων ομάδων-στόχου μετά από 

μελέτη και της επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου (που θα δοθεί από την 

Δ.Η.) για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

ενδεικτικές ομάδες-στόχους παραπάνω.  

d. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων και των μελετών περίπτωσης 

που ενδεχομένως θα επιλυθούν από τους συμμετέχοντες (αποδείξεις εκμάθησης, 

μαρτυρίες σχετικά με τα διδάγματα).  

e. Την διανομή επικοινωνιακού υλικού.  

f. Την τήρηση λίστας συμμετεχόντων. 

g. Την σύνταξη των Πρακτικών του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου που θα περιλαμβάνει 

την ατζέντα, σύντομα προφίλ εκπαιδευτών και συμμετεχόντων, τις παρουσιάσεις 

των εκπαιδευτών, μελέτες περίπτωσης (Case studies), φωτογραφίες, κ.λπ. 

4. Με βάση το επικοινωνιακό πλάνο του IMPULSE το εκπαιδευτικό σεμινάριο 

παραπάνω θα πρέπει να είναι και webinar, δηλ. θα γίνεται ταυτόχρονη online 

αναμετάδοση του σεμιναρίου με την δυνατότητα διαλόγου με απομακρυσμένους 

συμμετέχοντες. Ο διάλογος θα μπορούσε να γίνει με ταυτόχρονη αξιοποίηση του 

National Collaborative online Forum και/ή του Twitter προφίλ του Έργου (που θα έχει 

δημιουργηθεί από το ΚΑΠΕ).  

5. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

a. Την παροχή και λειτουργία ειδικού διαδικτυακού εργαλείου για το webinar π.χ. 
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webex, με δυνατότητα φιλοξενείας τουλάχιστον 50 απομακρυσμένους 

συμμετέχοντες.  

b. Την πρόσκληση και σχετική καθοδήγηση των απομακρυσμένων συμμετεχόντων 

για τον τρόπο της απομακρυσμένης συμμετοχής τους μέσω διαδικτύου.  

c. Την καθοδήγηση των εκπαιδευτών στην περίπτωση ειδικής διαχείρισης της 

παρουσίασης ειδικά για το webinar όπου απαιτείται.   

d. Την επιτόπια διαχείριση του εργαλείου webinar (ως διαχειριστής, administrator) 

κατά την διάρκεια της online αναμετάδοσης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.  

e. Την κινηματογραφική καταγραφή της διαδικτυακής αναμετάδοσης του 

σεμιναρίου.  

D. Συνάντηση πολιτικής 

1. Η συνάντηση πολιτικής απευθύνεται σε Περιφερειάρχες και Σχετικούς Αντι-

περιφερειάρχες (Ευρωπαϊκών θεμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) της 

Περιφέρειας Κρήτης ή και άλλων Περιφερειών της Ελλάδας (εφόσον κριθεί σκόπιμο), 

σε Περιφερειακούς διαχειριστές ΠΕΠ, σε στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), σε Δήμαρχους και/ή Σχετικούς Αντιδήμαρχους Δήμων 

κυρίως της Κρήτης, κτλ., και σε εκπρόσωπους υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

2. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

a. Την παροχή και κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου κατ’ ελάχιστο 20 ατόμων, την 

κατάλληλη οπτικο-ακουστική υποδομή και υπηρεσίες catering. Συγκεκριμένα: 

i. Διάταξη αίθουσας: σε σχήμα «Π» 

ii. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Οθόνη 2Χ2 μ., Data projector, φορητός 

Υπολογιστής (Laptop) που θα συνδέεται με τον data projector με 

κατάλληλο λειτουργικό Windows (8 και άνω) και έκδοση Microsoft 

Office 2010 και άνω, τουλάχιστον 1 μικρόφωνο (με επιτραπέζια βάση) 

για τον συντονιστή, τουλάχιστον 1 ασύρματο μικρόφωνο. 

b. Την σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων.  

c. Την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης και ατζέντας στο καταλληλότερο «κοινό-

στόχο». Σημειώνεται ότι βασικοί ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι του Δήμου 

Ηρακλείου και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ), που είναι Συντονιστής Εταίρος του Έργου IMPULSE. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την διερεύνηση των πιο κατάλληλων προσκεκλημένων 

ομάδων-στόχου (ομιλητές και απλοί συμμετέχοντες) μετά από μελέτη και της 

επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου (που θα δοθεί από την Δ.Η.) 

d. Την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων.  

e. Την διανομή επικοινωνιακού υλικού. 
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f. Την τήρηση λίστας συμμετεχόντων. 

g. Την σύνταξη των Πρακτικών – σύνοψη συμπερασμάτων – τήρηση φωτογραφικού 

αρχείου. 

E. Εθνικό Συνέδριο 

1. Το εθνικό συνέδριο απευθύνεται σε όλες τις «ομάδες-στόχους» του έργου σε εθνικό 

επίπεδο. Δηλαδή σε εκπρόσωπους Ελληνικών Δήμων και Περιφερειών, Υπουργείων, 

Επιμελητήρια, επαγγελματίες μηχανικούς, ενεργειακούς επιθεωρητές, 

επιστημονικούς/ερευνητικούς φορείς στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, 

επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, κτλ.    

2. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

a. Την παροχή και κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου κατ’ ελάχιστο 80 ατόμων, 

την κατάλληλη οπτικο-ακουστική υποδομή και υπηρεσίες catering. 

Συγκεκριμένα: 

i. Διάταξη αίθουσας: «σχολική» 

ii. Προεδρείο 3-5 ατόμων υπερυψωμένο με τα ανάλογα μικρόφωνα 

iii. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός: Οθόνη 2Χ2 μ., Data projector, 

φορητός Υπολογιστής (Laptop) που θα συνδέεται με τον data 

projector με κατάλληλο λειτουργικό Windows (8 και άνω) και 

έκδοση Microsoft Office 2010 και άνω, αναλόγιο με μικρόφωνο, 

τουλάχιστον 1 ασύρματο μικρόφωνο για ερωτήσεις κοινού. 

b. Σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων. Αποστολή της σχετικής 

πρόσκλησης και ατζέντας στο καταλληλότερο κοινό-στόχο. Σημειώνεται ότι 

βασικοί ομιλητές θα είναι εκπρόσωποι του Δήμου Ηρακλείου και του 

Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που 

είναι Συντονιστής Εταίρος του Έργου IMPULSE.  

a) Επιπρόσθετα θα πρέπει να επιδιωχθεί η συμμετοχή και άλλων ομιλητών π.χ. 

εκπρόσωποι του ΠΤΑ Κρήτης, Ερευνητικών φορέων, Εταιρειών, κτλ., που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την διερεύνηση των πιο κατάλληλων 

προσκεκλημένων ομάδων-στόχου (ομιλητές και απλοί συμμετέχοντες) μετά από 

μελέτη και της επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου (που θα δοθεί από τον 

Δ.Η.) 

b) Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων. 

c) Διανομή επικοινωνιακού υλικού. 

d) Τήρηση λίστας συμμετεχόντων. 

e) Σύνταξη των Πρακτικών – σύνοψη συμπερασμάτων – τήρηση φωτογραφικού 

αρχείου. 
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E.2.2. Ανάλυση προϋπολογισμού έργου IMPULSE 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ (με ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ 

Οριζόντιες επικοινωνιακές 
δράσεις υποστήριξη στην 
διαχείριση της εξωτερικής 
επικοινωνίας του Έργου 

σε επίπεδο Ηρακλείου και 
Κρήτης 

- Επιμέλεια και 
αναπαραγωγή αφίσας 
(rollup banners), 
φυλλαδίων και 
ηλεκτρονικών 
ενημερωτικών δελτίων 
(με χρήση των 
ηλεκτρονικών 
υποβάθρων/templates 
που θα δοθούν από τον 
Δ.Η.) 

- Προώθηση 
επικοινωνιακού υλικού 
στις κατάλληλες ομάδες-
στόχους 

- Υποστήριξη στις δράσεις 
διάχυσης και 
μεταφερσιμότητας του 
Έργου. 

Εκτύπωση (ηλεκτρονικά και φυσικά) δύο (2) 

εκδόσεων κάθετων posters με τα ενδιάμεσα 

και τελικά αποτελέσματα του Έργου. 

Επιμέλεια περιεχομένου του κειμένου και 

των εικόνων στην κατάλληλη στοίχιση και 

ευκρίνεια. Μετάφραση του περιεχομένου 

(Αγγλικά, Γαλλικά), ώστε τελικά να προκύψει 

το ξενόγλωσσο περιεχόμενο κάθε έκδοσης. 

Τρεις βάσεις Rollup 

Π1.1: Τρία rollup banners με ενδιάμεσα 
αποτελέσματα του Έργου (Ελληνική, 
Αγγλική, Γαλλική) 

Π1.2: Τρία rollup banners με τα τελικά 
αποτελέσματα του Έργου (Ελληνική, 
Αγγλική, Γαλλική) 

1.500 

 
Επιμέλεια και ολοκλήρωση δύο (2) εκδόσεων 

ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων (e-

newsletters) με τα ενδιάμεσα και τελικά 

αποτελέσματα του Έργου. Επιμέλεια 

περιεχομένου του κειμένου και των εικόνων 

στην κατάλληλη στοίχιση και ευκρίνεια. 

Μετάφραση του περιεχομένου (Αγγλικά, 

Γαλλικά), ώστε τελικά να προκύψει το 

ξενόγλωσσο περιεχόμενο κάθε έκδοσης. 

Π1.3: Ηλεκτρονικές εκδόσεις e-newsletter με 
τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική) 

Π1.4: Ηλεκτρονικές εκδόσεις e-newsletter με 
τα τελικά αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική) 

500,00 
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Επιμέλεια και εκτύπωση δύο (2) εκδόσεων 

φυλλαδίου (leaflets) με τα ενδιάμεσα και 

τελικά αποτελέσματα του Έργου. Το 

περιεχόμενο κάθε έκδοσης θα είναι διαθέσιμο 

στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Τα 

2/3 των φυλλαδίων θα εκτυπωθούν στα 

ελληνικά και το 1/3 στην αγγλική γλώσσα. 

Επιμέλεια περιεχομένου του κειμένου και των 

εικόνων στην κατάλληλη στοίχιση και 

ευκρίνεια. Μετάφραση του περιεχομένου ώστε 

τελικά να προκύψει το περιεχόμενο της 

Αγγλικής έκδοσης. 

Π1.5: 600 φυλλάδια με τα ενδιάμεσα 

αποτελέσματα του Έργου (Ελληνική και 

Αγγλική) 

Π1.6: 600 φυλλάδια με τα τελικά 

αποτελέσματα του Έργου (Ελληνική και 

Αγγλική)  

1.500,00 

Αναφορές πεπραγμένων 
Π1.7: Εκθέσεις πεπραγμένων στο πλαίσιο της 

σύμβασης με συνοδευτικό υλικό (στην 
ελληνική γλώσσα) 

478,00  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): € 3.978,00  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Εγκατάσταση και 
λειτουργία επικοινωνιακής 
υποδομής περιπτέρου 
πληροφόρησης του Έργου 

Stand-βάση-χώρος εναπόθεσης έντυπου 

επικοινωνιακού υλικού. Ανάρτηση του poster 

του Έργου. Κεντρική Μονάδα Η/Υ-Οθόνη 

προβολής video 24” και άνω. Δομή 

τροφοδοσίας ρεύματος και δεδομένων. 

Π2.1: Εγκατεστημένο περίπτερο 
πληροφόρησης IMPULSE info-kiosk. 

6.000,00 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): 6.000,00 €  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Εθνικό συνέδριο του 
Έργου (national 
conference) 

 

Διοργάνωση - παροχή και κατάλληλη 

διαρρύθμιση χώρου για τουλάχιστο 80 άτομα, 

της κατάλληλης οπτικο-ακουστικής υποδομής 

και catering. Σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης 

και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων. 

Αποστολή της σχετικής πρόσκλησης και 

ατζέντας στο καταλληλότερο κοινό-στόχο. 

Διερεύνηση των πιο κατάλληλων 

προσκεκλημένων ομάδων-στόχου (ομιλητές 

6.500,00  
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και απλοί συμμετέχοντες) μετά από μελέτη και 

της επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου 

(που θα δοθεί από τον Δ.Η.) Τήρηση 

ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων. 

Διανομή επικοινωνιακού υλικού. Τήρηση 

λίστας συμμετεχόντων. Σύνταξη των Πρακτικών 

– σύνοψη συμπερασμάτων – τήρηση 

φωτογραφικού αρχείου. 

Π3.4: Ηλεκτρονικό αρχείο Πρακτικών του 
Εθνικού Συνεδρίου IMPULSE στο 
Ηράκλειο (στην Ελληνική με περίληψη 
στην Αγγλική) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): € 6.500,00  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

1. Συνάντηση ομάδων 
εστίασης (Focus Group 
meeting 1 &2) 

2. Εκπαιδευτικό 
σεμινάριο (training 
seminar) με ζωντανή 
αναμετάδοση μέσω 
διαδικτύου webinar 

3. Συνάντηση χάραξης 
πολιτικής (policy 
meeting). 

 

 

 

Παροχή και κατάλληλη διαρρύθμιση χώρου 

τουλάχιστο 20 ατόμων, της κατάλληλης 

οπτικο-ακουστικής υποδομής και catering. 

Σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης και 

προσκλήσεων (με ορθή χρήση του λογοτύπου 

του Έργου) των εκδηλώσεων. Αποστολή της 

σχετικής πρόσκλησης και ατζέντας στο 

καταλληλότερο κοινό-στόχο. Διερεύνηση των 

πιο κατάλληλων προσκεκλημένων ομάδων-

στόχου μετά από μελέτη και της 

επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου (που 

θα δοθεί από τον Δ.Η.) για να συμμετάσχουν 

στις εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

ενδεικτικές ομάδες-στόχους παραπάνω. 

Διανομή επικοινωνιακού υλικού. Τήρηση 

λίστας συμμετεχόντων. Τήρηση ηλεκτρονικού 

αρχείου παρουσιάσεων. Τήρηση πρακτικών – 

φωτογραφικού αρχείου.  

Π3.1: Ηλεκτρονικό αρχείο πρακτικών των δύο 
συναντήσεων Focus Group (στην 
Ελληνική με περίληψη στην Αγγλική). 

2.000,00 

 

 

 

 

Διοργάνωση - παροχή και κατάλληλη 

διαρρύθμιση χώρου τουλάχιστο 30 ατόμων, 

της κατάλληλης οπτικοακουστικής υποδομής 

και catering. Σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης 

και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων. 

Αποστολή της σχετικής πρόσκλησης και 

ατζέντας στο καταλληλότερο κοινό-στόχο. Ο 

5.500,00 
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Ανάδοχος αναλαμβάνει την διερεύνηση των 

πιο κατάλληλων προσκεκλημένων ομάδων-

στόχου μετά από μελέτη και της 

επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου (που 

θα δοθεί από την Δ.Η.) για να συμμετάσχουν 

στις εκδηλώσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

ενδεικτικές ομάδες-στόχους παραπάνω. 

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων 

και των μελετών περίπτωσης που ενδεχομένως 

θα επιλυθούν από τους συμμετέχοντες 

(αποδείξεις εκμάθησης, μαρτυρίες σχετικά με 

τα διδάγματα). Διανομή επικοινωνιακού 

υλικού. Τήρηση λίστας συμμετεχόντων. 

Σύνταξη των Πρακτικών του Εκπαιδευτικού 

σεμιναρίου που θα περιλαμβάνει την ατζέντα, 

σύντομα προφίλ εκπαιδευτών και 

συμμετεχόντων, τις παρουσιάσεις των 

εκπαιδευτών, μελέτες περίπτωσης (Case 

studies), φωτογραφίες, κ.λπ. 

Π3.2.1: Υλικό εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
(στην Ελληνική με περίληψη στην 
Αγγλική) 

Την παροχή και λειτουργία ειδικού 

διαδικτυακού εργαλείου για το webinar π.χ. 

webex, με δυνατότητα φιλοξενείας 

τουλάχιστον 50 απομακρυσμένους 

συμμετέχοντες. Την πρόσκληση και σχετική 

καθοδήγηση των απομακρυσμένων 

συμμετεχόντων για τον τρόπο της 

απομακρυσμένης συμμετοχής τους μέσω 

διαδικτύου. Την καθοδήγηση των εκπαιδευτών 

στην περίπτωση ειδικής διαχείρισης της 

παρουσίασης ειδικά για το webinar όπου 

απαιτείται.  Επιτόπια διαχείριση του εργαλείου 

webinar (ως διαχειριστής, administrator) κατά 

την διάρκεια της online αναμετάδοσης του 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου. Κινηματογραφική 

καταγραφή της διαδικτυακής αναμετάδοσης 

του σεμιναρίου.  

Π3.2.2: Υλικό τεκμηρίωσης webinar (βίντεο, 
παρεμβάσεις /ερωτήσεις 
απομακρυσμένων συμμετεχόντων, 
καταγεγραμμένες ερωτο-απαντήσεις, 
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διάδραση στα ΜΚΔ του έργου) 

Διοργάνωση - παροχή και κατάλληλη 

διαρρύθμιση χώρου, τουλάχιστο 20 ατόμων, 

της κατάλληλης οπτικο-ακουστικής υποδομής 

και catering. Σύνταξη ατζέντας, ανακοίνωσης 

και προσκλήσεων (με ορθή χρήση του 

λογοτύπου του Έργου) των εκδηλώσεων. 

Αποστολή της σχετικής πρόσκλησης και 

ατζέντας στο καταλληλότερο «κοινό- στόχο». 

Διερεύνηση των πιο κατάλληλων 

προσκεκλημένων ομάδων-στόχου (ομιλητές 

και απλοί συμμετέχοντες) μετά από μελέτη και 

της επικοινωνιακής στρατηγικής του Έργου. 

Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου παρουσιάσεων. 

Διανομή επικοινωνιακού υλικού. 

Π3.3: Ηλεκτρονικό αρχείο πρακτικών των 
συζητήσεων/παρουσιάσεων του policy 
meeting (στην Ελληνική με περίληψη 
στην Αγγλική) 

2.000,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.500,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ): 19.950,00   

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ): 25.978,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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E. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

F.1. Παραδοτέα & Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης 

- Επικοινωνιακό υλικό (Π1) 

Παραδοτέο Μορφή Ποσότητα 
Προθεσμία 
παράδοσης 

Π1.1: Έντυπες εκδόσεις poster με 
ενδιάμεσα αποτελέσματα του 
Έργου (Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική) 

Έγχρωμη έντυπη 
μορφή διάστασης 
τουλάχιστον 
200cm x 75cm 

Τρία (3) τεμάχια (Ένα 
(1) για κάθε έκδοση 
γλώσσας).  

Τρεις (3)βάσεις Roll 
Up 

2 μήνες μετά 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π1.2: ‘Έντυπες εκδόσεις poster 
με τα τελικά αποτελέσματα 
του Έργου (Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική) 

Έγχρωμη έντυπη 
μορφή διάστασης 
τουλάχιστον 
200cm x 75cm 

Τρία (3) τεμάχια (Ένα 
(1) για κάθε έκδοση 
γλώσσας) 

Μάρτιος 2019   

Π1.3: Ηλεκτρονικές εκδόσεις e-
newsletter με τα ενδιάμεσα 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική) 

Έγχρωμη 
ηλεκτρονική 
μορφή 

Τρία (3) τεμάχια (Ένα 
(1) για κάθε έκδοση 
γλώσσας) 

2 μήνες μετά 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π1.4: Ηλεκτρονικές εκδόσεις e-
newsletter με τα τελικά 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική) 

Έγχρωμη 
ηλεκτρονική 
μορφή 

Τρία (3) τεμάχια (Ένα 
(1) για κάθε έκδοση 
γλώσσας) 

Μάρτιος 2019 

 

Π1.5: Έντυπες εκδόσεις 
φυλλαδίου με τα ενδιάμεσα 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική και Αγγλική) 

Έγχρωμη έντυπη 
μορφή 

(α) 1/3 των τεμαχίων 
στην Αγγλική 
γλώσσα,  

(β) 2/3 των τεμαχίων 
στην Ελληνική 
γλώσσα 

2 μήνες μετά 
την 
υπογραφή της 
σύμβασης.    

 

Π1.6: Έντυπες εκδόσεις 
φυλλαδίου με τα τελικά 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική και Αγγλική)  

Έγχρωμη έντυπη 
μορφή 

(α) 1/3 των τεμαχίων 
στην Αγγλική 
γλώσσα, (β) 2/3 των 
τεμαχίων στην 
Ελληνική γλώσσα 

Μάρτιος 2019 

Π1.7: Εκθέσεις πεπραγμένων στο 
πλαίσιο της σύμβασης με 
συνοδευτικό υλικό (στην 
ελληνική γλώσσα)  

Εκθέσεις σε 
ηλεκτρονική & 
περίληψη σε 
έντυπη μορφή 
που αφορούν σε 
όλες τις δράσεις 
υποστήριξης της 
επικοινωνίας, 
διάχυσης και 
μεταφοράς, στο 
Δήμο Ηρακλείου, 

Δύο (2) 

 

(α) 1η έκθεση 
πεπραγμένων: 
στο μέσο της 
διάρκειας της 
σύμβασης με 
βάση την 
ημερομηνία 
υπογραφή 
της,  

(β) 2η έκθεση 
πεπραγμένων: 
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καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 
Έργου. Περιέχουν 
το ημερολόγιο 
προετοιμασίας 
και υλοποίησης 
της παρούσας 
παροχής 
υπηρεσιών και 
καταγραφή-
παρουσίαση του 
υλικού 
τεκμηρίωσης 

Με τη λήξη 
της σύμβασης 
(Απρίλιος 
2019) 

 Επικοινωνιακή υποδομή πληροφόρησης (Π2) 

Παραδοτέο Μορφή Ποσότητα 
Προθεσμία 
παράδοσης 

Π2.1: Εγκατεστημένο 
περίπτερο 
πληροφόρησης 
IMPULSE info-kiosk. 

Περίπτερο πληροφόρησης που θα 
περιλαμβάνει μία οθόνη monitor 
(τουλάχιστον 24’’) που θα προβάλει 
τα επιτεύγματα του Έργου με όρους 
οπτικο-ακουστικού υλικού, π.χ. 
φωτογραφικό υλικό του Έργου, τα 
βίντεο ντοκιμαντέρ που πρόκειται να 
παραχθούν και θα δοθούν από τον 
Δ.Η., και πρόσθετο επικοινωνιακό 
υλικό προσβάσιμο από το κοινό π.χ. 
το poster και τα φυλλάδια του Έργου 

Ένα (1) Φθινόπωρο 
2018 

 Εκδηλώσεις (Π3) 

Παραδοτέο Μορφή Ποσότητα 
Προθεσμία 
παράδοσης 

Π3.1: Ηλεκτρονικό αρχείο 
πρακτικών των δύο 
συναντήσεων Focus 
Group (στην Ελληνική με 
περίληψη στην Αγγλική). 

Ηλεκτρονικό αρχείο έκθεσης 
των πρακτικών των δύο 
συναντήσεων Focus Group 

Ένα (1) 

 

Φθινόπωρο 
2018 

Π3.2.1: Υλικό εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου (στην 
Ελληνική με περίληψη 
στην Αγγλική) 

 

Ηλεκτρονικός φάκελος που θα 
περιλαμβάνει τις παρουσιάσεις 
των εκπαιδευτών, μελέτες 
περίπτωσης που 
επεξεργάστηκαν οι 
εκπαιδευόμενοι, φωτογραφίες, 
κ.λπ. 

Ένα (1) Φθινόπωρο 
2018 

Π3.2.2: Υλικό τεκμηρίωσης 
webinar (βίντεο, 

Ηλεκτρονικός φάκελος που θα 
περιλαμβάνει το βίντεο του 

Ένα (1) 

 

Δεκέμβριος 
2018 
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παρεμβάσεις /ερωτήσεις 
απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων, 
καταγεγραμμένες ερωτο-
απαντήσεις, διάδραση 
στα ΜΚΔ του έργου) 

webinar, τον αριθμό και 
προφίλ των απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων, καθώς και τις 
πιθανές ερωτο-απαντήσεις 
κατά τον διάλογο μεταξύ 
εκπαιδευτών και 
απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων 

Π3.3: Ηλεκτρονικό αρχείο 
πρακτικών των 
συζητήσεων/παρουσιάσε
ων του policy meeting 
(στην Ελληνική με 
περίληψη στην Αγγλική) 

Ηλεκτρονικός φάκελος που θα 
περιλαμβάνει έκθεση των πιο 
σημαντικών σημείων 
συζήτησης μεταξύ των 
συμμετεχόντων (με ανάδειξη 
των σημείων συνεισφοράς του 
Έργου IMPULSE στην εκπόνηση 
Σχεδίων Ενεργειακής 
Αναβάθμισης Δημόσιων 
κτιρίων σε τοπικό ή και σε 
περιφερειακό επίπεδο), την 
ατζέντα, σύντομα βιογραφικά 
των συμμετεχόντων (golden 
paragraphs), τις παρουσιάσεις, 
και φωτογραφίες 

Ένα (1) 

 

Απρίλιος 
2019 

Π3.4: Ηλεκτρονικό αρχείο 
Πρακτικών του Εθνικού 
Συνεδρίου IMPULSE στο 
Ηράκλειο (στην Ελληνική 
με περίληψη στην 
Αγγλική) 

Ηλεκτρονικός φάκελος 
«National Conference Report» 
που θα περιλαμβάνει την 
ατζέντα, σύντομα βιογραφικά 
των ομιλητών (golden 
paragraphs), τις παρουσιάσεις, 
και φωτογραφίες 

Ένα (1) Απρίλιος 
2019 

 

Οι ελάχιστες ποσότητες των ανωτέρω ειδών είναι: 

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Αφίσες (posters) 6 τμχ. 

Βάσεις (Roll up) 3 

Φυλλάδια (leaflets)  1.200 τεμάχια 

Ηλεκτρονικά 
ενημερωτικά δελτία 
(e-newsletters) 

6 
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F.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

F.2.1. Χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού υλικού 

1. Το ελάχιστο μέγεθος του λογότυπου έχει πλάτος 40,7mm και δεν είναι επιθυμητό σε 

διαφανές φόντο. Για υλικά μικρού μεγέθους (π.χ. PEN Drives) το ελάχιστο μέγεθος είναι: 

1,55 cm x 2,55 cm. 

2. Αφίσα (poster) έργου:  

a. Αναπαραγωγή ενδιάμεσης και τελικής αφίσας. Μέγεθος: ελάχιστο 200cm x 75cm με 

βάση Roll Up. Επαγγελματική εκτύπωση σε κατάλληλο μέσο. Περιεχόμενο: σύντομη 

περιγραφή του έργου συμπεριλαμβανομένων των στόχων του, αποτελέσματα και 

οικονομική υποστήριξη από την Ένωση. Γλώσσα: Αγγλική / Λογότυπο του έργου + 

Αναφορά ΕΤΠΑ. Οι ορθές προδιαγραφές χρήσης του λογοτύπου παρέχονται στην 

ακόλουθη διεύθυνση URL: http://interreg-med.eu/toolbox/programme-project-

branding/. Ο Δήμος Ηρακλείου θα παράσχει στον ανάδοχο το διαθέσιμο 

ηλεκτρονικό υπόβαθρο και το περιεχόμενο στην Ελληνική γλώσσα. 

3. Φυλλάδιο:  

a. Το μέγεθος του φυλλαδίου είναι 21 x 28,2 cm (ανοικτό) και 21 x 9,5 cm (κλειστό). 

Εκτύπωση: (220dpi) τουλάχιστον. Απόσταση γραμμών: "1,2". "Απόσταση" 

παραγράφων "6". 

b. Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι γραμματοσειρές Montserrat, με μέγεθος (11 ppt), τα 

χρώματα που έχουν δοθεί, καθώς και τα ρυθμιστικά στοιχεία, που είναι η αναφορά 

του ΕΤΠΑ, το λογότυπο του έργου, η περιγραφή του έργου και η υποστήριξη από την 

ΕΕ, καθώς και οι δύο φωτογραφίες που υπάρχουν στο εξώφυλλο και στο πίσω 

εξώφυλλο του φυλλαδίου. Η υψηλή ανάλυση του αρχείου πρέπει να διατηρηθεί 

κατά την επαγγελματική εκτύπωση για καλύτερη ποιότητα. 

c. Ο Δήμος Ηρακλείου θα παράσχει στον ανάδοχο το διαθέσιμο ηλεκτρονικό πρότυπο 

φυλλαδίου για την επεξεργασία κειμένου και εικόνας, το περιεχόμενο του στην 

Ελληνική γλώσσα και τις σχετικές οδηγίες. Το φυλλάδιο πρέπει να εκτυπώνεται τόσο 

στα ελληνικά (Ποσότητα: 2/3 των τεμαχίων) όσο και στα αγγλικά (Ποσότητα: 1/3 των 

τεμαχίων). 

4. Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (e-newsletter):  

a. Το μέγεθος του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου είναι 21 x 29,7 (A4). Απόσταση 

γραμμών: "1,2". "Απόσταση" παραγράφων "6". Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 

γραμματοσειρές Montserrat με μέγεθος (11 ppt), τα δεδομένα χρώματα και τα 

υποχρεωτικά ρυθμιστικά στοιχεία που είναι η αναφορά του ΕΤΠΑ (ειδικά για τους 

εταίρους του ΕΤΠΑ, το λογότυπο του έργου, την περιγραφή του σχεδίου και την 

υποστήριξη της ΕΕ και την κύρια φωτογραφία στην κορυφή. 

b. Ο Δήμος Ηρακλείου θα παράσχει στον ανάδοχο το διαθέσιμο ηλεκτρονικό πρότυπο 

e-newsletter για την επεξεργασία κειμένου και εικόνας, το περιεχόμενο του στην 

Ελληνική γλώσσα και τις σχετικές οδηγίες. Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[85] 
 

εκδίδεται στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Η μετάφραση γίνεται με ευθύνη του 

αναδόχου. 

5. Τεχνικά χαρακτηριστικά υποδομής επικοινωνίας (εφόσον ακολουθηθεί αυτή η δομή PC-

οθόνη προβολής): 

 Σταθμός Εργασίας Η/Υ desktop 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1.  
Να αναφερθεί εταιρεία κατασκευής, σειρά 
και μοντέλο 

Ναι 

2.  
Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών 
υπολογιστών  

1 

3.  Κουτί κεντρικής μονάδας  

Small Form Factor (SFF) 
με οριζόντια και 

κάθετη τοποθέτηση. 
Να παρέχονται τυχόν 

πρόσθετα εξαρτήματα 
που απαιτούνται για να 

είναι δυνατή η 
τοποθέτηση του σε 

όλες τις θέσεις. 

4.  Υποστηριζόμενη Τάση Λειτουργίας  230V 

 Λειτουργικό Σύστημα   

5.  

Microsoft Windows 10 pro 64 bit 
(προεγκατεστημένο από τον κατασκευαστή) 
με δυνατότητα επιλογής γλώσσας 
εγκατάστασης (Αγγλικά ή Ελληνικά) 

Ναι 

 Επεξεργαστής   

6.  Core i3-7100T ή ανώτερος >=3.4GHz 

7.  Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή  >=2 

8.  Αριθμός νημάτων (threads) επεξεργαστή  >=4 

9.  Μνήμη cache επεξεργαστή  >=3MB 

 Κύρια Μνήμη   

10.  Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη μητρικής  >=64GB 

11.  Προσφερόμενη μνήμη  >=4GB 

12.  Πρωτόκολλο Επικοινωνίας μνήμης  DDR4 ή καλύτερο 

13.  Συχνότητα μνήμης  >= 2400 MHz 

14.  USB 3.0 >=4 

15.  Interface SATA III ενσωματωμένο   Ναι 

 Μονάδες σκληρών δίσκων   

16.  Αριθμός μονάδων 1 

17.  Τύπος Σκληρού Δίσκου  
SATA 6Gbps ή 

καλύτερο 

18.  Συνολική χωρητικότητα ανά δίσκο  >=500GB 

 Μονάδες οπτικών δίσκων Ναι 

19.  
CD-DVD Player (Να είναι από τις επίσημες 
προτάσεις του κατασκευαστή για το 
συγκεκριμένο μοντέλο) 

Ναι 

 Δικτυακές συνδέσεις   

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[86] 
 

20.  
Αριθμός προσαρμογέων 10/100/1000 
Mbits/sec Gigabit Ethernet (on board είναι 
αποδεκτή) ή ταχύτερη 

1 

 Πληκτρολόγιο - Κάρτα ήχου.   

21.  

Πληκτρολόγιο (τουλάχιστο 104 πλήκτρων) 
συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με 
μόνιμη αποτύπωση ελληνικών και λατινικών 
χαρακτήρων. 

Ναι 

22.  Ποντίκι laser Ναι 

23.  Κάρτα Ήχου (on board είναι αποδεκτή) Ναι 

 Άλλα χαρακτηριστικά   

24.  
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με 
ανακοίνωση τους τελευταίους 12 μήνες από 
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

Ναι 

25.  Τροφοδοτικό (ισχύς) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

 Εγγύηση   

26.  
Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον τρία έτη (3) 

Ναι 

27.  

Όλα τα μέρη που συνθέτουν το παραπάνω 
σύστημα (οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, 
κεντρική μονάδα) θα πρέπει να είναι του 
ιδίου διεθνώς αναγνωρισμένου 
κατασκευαστή. 

Ναι 

28.  Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης Ναι 

29.  Όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια  Ναι 

 

Α.2 Οθόνη 24"  ή μεγαλύτερη    

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

  Γενικά   

1.  Αριθμός προσφερόμενων συσκευών 1 

2.  
Η προσφερόμενη συσκευή να είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή 

Ναι 

3.  Τύπος TFT-LCD 

4.  Χρώμα Να αναφερθεί 

5.  Διαγώνιος >=23.8" 

 
Βίντεο   

6.  Τεχνολογία Led Ναι 

7.  Εγγενής Ανάλυση 1920 x 1080 

8.  Λόγος Διαστάσεων  16:9 

9.  
Αναπαραγωγή από USB (Βίντεο, 
Μουσική, Φωτογραφίες) 

Ναι 

 
Δέκτης   

10.  Ψηφιακός Δέκτης DVB - T Ναι 

11.  Καλωδιακός Δέκτης (DVB-C) Ναι 

12.  Κωδικοποίηση ψηφιακού σήματος MPEG4/MPEG2 

 
Ήχος   

13.  Ηχεία >=2 

14.  Subwoofer ενσωματωμένο Επιθυμητό 
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15.  Λειτουργία Surround Ναι 

16.  Συνολική ισχύς εξόδου Να αναφερθεί 

17.  Χειριστήρια ήχου Ναι 

 
Συνδεσιμότητα   

18.  HDMI 
Να αναφερθεί η ποσότητα 
και το σημείο πρόσβασης 

19.  USB 
Να αναφερθεί η ποσότητα 
και το σημείο πρόσβασης 

20.  VGA (D -Sub) 
Να αναφερθεί η ποσότητα 
και το σημείο πρόσβασης 

21.  Είσοδος Ήχου 
Να αναφερθεί η ποσότητα 
και το σημείο πρόσβασης 

22.  Έξοδος Ήχου 
Να αναφερθεί η ποσότητα 
και το σημείο πρόσβασης 

23.  Ασύρματη Δικτύωση Ναι 

24.  Ενεργειακή κλάση  Να αναφερθεί 

 
Διάφορα   

25.  
Γλώσσα μενού τουλάχιστον Αγγλικά και 
Ελληνικά 

Ναι 

26.  Βάση για προσαρμογή PC σε οθόνη Ναι 

 
Εγγύηση   

27.  
Το σύστημα να καλύπτεται από εγγύηση 
τουλάχιστον τριετής (3) 

Ναι 

28.  

Υποστήριξη - εγγύηση σύμφωνα με τους 
κοινούς όρους του μέρους Α3. ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ναι 

 

Α.3  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Α/Α 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ
ΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

E.1 
Το σύστημα να συνοδεύεται από καλώδια τροφοδοσίας και  
όλα τα απαιτούμενα καλώδια για τη σύνδεση των διαθέσιμων 
θυρών του 

NAI 

E.2 
Τα προτεινόμενα συστήματα  πρέπει να είναι ΕΠΩΝΥΜΟΥ 
κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. 

ΝΑΙ 

E.3 Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ΝΑΙ 

E.4 
Το σύστημα να πληροί τις προδιαγραφές Energy Star και τις 
Ευρωπαϊκές οδηγίες 2006/95/EC, 2004/108/EC,  1999/5/EC 

ΝΑΙ 

E.5 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας οφείλει να εγγυηθεί την 
καλή λειτουργία του συστήματος για περίοδο σύμφωνα με 
την διάρκεια που ορίζεται στους πίνακες τεχνικών 
προδιαγραφών μετά την Οριστική Παραλαβή και χωρίς 
κανένα επιπλέον κόστος. 

ΝΑΙ 
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F.2.2. Γενικές Οδηγίες 

1. Το λογότυπο του έργου (όπως θα δοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή) πρέπει να 

χρησιμοποιείται υποχρεωτικά για:  

a) έντυπες εκδόσεις: εκθέσεις, διαφημιστικά φυλλάδια, 

b) οπτικοακουστικά: βίντεο, podcasts ήχου, κανάλια, 

c) ψηφιακά ή ηλεκτρονικά υλικά (ιστότοπους, e-εργαλεία, βίντεο, podcast κ.λπ.), 

d) γεγονότα (π.χ. παρουσιάσεις PPT, ημερήσιες διατάξεις, τσάντες και σε κάθε άλλο 

υλικό συνεδρίου), 

e) σταθερές κατασκευές (info-kiosk, banners, κ.λπ.) και υλικά γραφείου.  

2. Όλες οι εκδόσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων, των ενημερωτικών 

δελτίων, των μελετών, των άρθρων και άλλων, πρέπει να περιλαμβάνουν το λογότυπο 

του έργου και την αναφορά στη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.  

3. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα, σε επιστημονικά άρθρα, σε συνέδρια ή σε 

άλλες δημοσιεύσεις, τα έργα πρέπει να αναφέρουν ρητά τη συμβολή της 

συγχρηματοδότησης από την ΕΕ και του προγράμματος Interreg MED.  

4. Συνιστάται ιδιαίτερα στα έργα να δημοσιεύονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα (ή μια 

περίληψη αυτών) στις δύο επίσημες γλώσσες του Προγράμματος: Αγγλικά και Γαλλικά 

εκτός από τις άλλες γλώσσες.     

5. Σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος (http://interreg-

med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Programme/Toolbox/Reference_documents/22.-

Greening-and-Social-inclusion.pdf) όπου προβλέπονται εκτυπώσεις, τότε θα πρέπει να 

γίνονται σε Ανακυκλωμένο Χαρτί και σε μορφή «εμπρός-πίσω». Για ηλεκτρονικές 

εκδόσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη “eco-friendly” επιλογές, π.χ. λιγότερα 

χρώματα, σύμπτυξη κειμένου, λιγότερες σελίδες. 

6. Για τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις πρέπει να διατεθεί μια "φιλική προς το περιβάλλον" 

έκδοση (λιγότερα χρώματα, πιο συμπαγές κείμενο, λιγότερες σελίδες). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[89] 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 

4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

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

διαδικασία ανάθεσης 

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

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6325 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΜΑΡΘΑ 

- Τηλέφωνο: 281.340.9413, 281.340.9199 

- Ηλ. ταχυδρομείο: impulse@heraklion.gr, papadomichelaki-m@heraklion.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV):  

«Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, 

παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού»  

Επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, 

εγκατάσταση χώρου πληροφόρησης (info-kiosk) διοργάνωση εκδηλώσεων (σεμιναρίου, 

focus group, συναντήσεων πολιτικής και εθνικού συνεδρίου) για την προώθηση και διάχυση 

των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού έργου «Integrated Management Support for Energy 

efficiency in Mediterranean Public Buildings – IMPULSE» (1MED15_2.1_M2_178) του 

Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας  «Μεσογειακού Χώρου 

2014-2020» («Interreg MED 2014-2020»),  

79950000-8, 79951000-5, 79952000-2, 64216200-5, 39294100-0 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……… 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε : υπηρεσίες  

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [31322/2018] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[ ] 

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: [……] 
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Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 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. 

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' 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[94] 
 

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 καταδίκεςviii 

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

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

δωροδοκίαx,xi· 

απάτηxii· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

 

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο-(-α): [ ],  

λόγος(-οι):[ ] 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

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): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

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 

ασφάλισηςxxii, 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 αμετάκλητη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 
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εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

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 ;xxiii 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

-[……]· 

 

 

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): xxiv 

[……][……][……] 

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 δικαίουxxv; 

[] 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 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

[] Ναι [] Όχι 
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γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[100] 
 

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 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

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 εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων):  

[……][……][……] 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομη

νίες 

παραλήπτ

ες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 
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προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

 

[] Ναι [] Όχι 
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καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή 

το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης:______________________________________________________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: __________________________________________________________ 

Προς: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Διονυσίου 13Α, 716 01 Δ.Ε. Ν. Αλικαρνασσού 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ….......... ΕΥΡΩ ............…..……........ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ (σε 

περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας) 

της Εταιρείας ..............…….................. Δ/νση.. .....………………........................................  

ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) 

των Εταιρειών : 

………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης 

και μέχρι του ποσού των ………………………….. ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για το 

έργο: «Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων, διοργάνωση εκδηλώσεων, 

παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – 

IMPULSE» (1MED15_2.1_M2_178)»του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Χ/2018 διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της, μόνο τις από την εκτέλεση της 

σύμβασης στο ανωτέρω έργο απορρέουσες υποχρεώσεις της (σε περίπτωση μεμονωμένης 

εταιρείας) εν λόγω Εταιρείας ή (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης) των 

εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας ή Σύμπραξης. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 

από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[113] 
 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την .................................................. 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 

Βεβαιούται (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ) υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας 

επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(με ΦΠΑ) 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Υποστήριξη στη διαχείριση 
εξωτερικής επικοινωνίας του Έργου 
σε επίπεδο Ηρακλείου και Κρήτης  

Επιμέλεια και αναπαραγωγή αφίσας 
(poster), φυλλαδίων και 
ηλεκτρονικών ενημερωτικών 
δελτίων (με χρήση των 
ηλεκτρονικών 
υποβάθρων/templates που θα 
δοθούν από τον Δ.Η.) 

Οριζόντιες επικοινωνιακές δράσεις: 

Προώθηση επικοινωνιακού υλικού 
στις κατάλληλες ομάδες-στόχους 

Υποστήριξη στις δράσεις διάχυσης 
και μεταφερσιμότητας του Έργου. 

Π1.1: Έντυπες εκδόσεις poster 
με ενδιάμεσα 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική) 

1.500 

 

Π1.2: ‘Έντυπες εκδόσεις poster 
με τα τελικά 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική) 

Π1.3: Ηλεκτρονικές εκδόσεις e-
newsletter με τα 
ενδιάμεσα 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική) 500,00 

Π1.4: Ηλεκτρονικές εκδόσεις e-
newsletter με τα τελικά 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική, Αγγλική, 
Γαλλική) 

Π1.5: Έντυπες εκδόσεις 
φυλλαδίου με τα 
ενδιάμεσα 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική και Αγγλική) 1.500,00 

Π1.6: Έντυπες εκδόσεις 
φυλλαδίου με τα τελικά 
αποτελέσματα του Έργου 
(Ελληνική και Αγγλική)  

Αναφορές πεπραγμένων 

Π1.7: Εκθέσεις πεπραγμένων 
στο πλαίσιο της 
σύμβασης με 
συνοδευτικό υλικό (στην 
ελληνική γλώσσα) 

478,00  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): € 3.978,00  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Εγκατάσταση και λειτουργία 
επικοινωνιακής υποδομής 
περιπτέρου πληροφόρησης του 
Έργου 

Π2.1: Εγκατεστημένο 
περίπτερο πληροφόρησης 
IMPULSE info-kiosk. 

6.000,00 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): 6.000,00 €  
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Εθνικό συνέδριο του Έργου 
(national conference) 

 

Π3.4: Ηλεκτρονικό αρχείο 
Πρακτικών του Εθνικού 
Συνεδρίου IMPULSE 
στο Ηράκλειο (στην 
Ελληνική με περίληψη 
στην Αγγλική) 

6.500,00  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ): € 6.500,00  

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

4. Συνάντηση ομάδων εστίασης 
(Focus Group meeting 1 &2) 

5. Εκπαιδευτικό σεμινάριο (training 
seminar) με ζωντανή 
αναμετάδοση μέσω διαδικτύου 
webinar 

6. Συνάντηση χάραξης πολιτικής 
(policy meeting). 

 

 

 

Π3.1: Ηλεκτρονικό αρχείο 
πρακτικών των δύο 
συναντήσεων Focus 
Group (στην Ελληνική 
με περίληψη στην 
Αγγλική). 

4.000,00 

 

 

 

 

Π3.2.1: Υλικό εκπαιδευτικού 
σεμιναρίου (στην 
Ελληνική με περίληψη 
στην Αγγλική) 

3.500,00 

Π3.2.2: Υλικό τεκμηρίωσης 
webinar (βίντεο, 
παρεμβάσεις 
/ερωτήσεις 
απομακρυσμένων 
συμμετεχόντων, 
καταγεγραμμένες 
ερωτο-απαντήσεις, 
διάδραση στα ΜΚΔ του 
έργου) 

Π3.3: Ηλεκτρονικό αρχείο 
πρακτικών των 
συζητήσεων/παρουσιά
σεων του policy 
meeting (στην Ελληνική 
με περίληψη στην 
Αγγλική) 

2.000,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.500,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ): 19.950,00   

ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ): 25.978,00   

 

 

 

 

 

                                                 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
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iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

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

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

18PROC002940836 2018-04-13



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

 
1MED15_2.1_M2_178 

[117] 
 

                                                                                                                                                  
xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

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

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

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

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

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

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

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση. 
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