
 

  

 

 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 

(1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 
ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  (2.2.4)   

2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (WORKSHOP) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3.2.1)   

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 5.2.1  

4. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 6.2.4  

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6.2.2  

6. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 6.2.3  

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 6.2.1) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: 1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ  

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ   

7. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  





 

Σελίδα 2 

                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

                                                                             

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΑΑΣΣΙΙΘΘΙΙΟΟΥΥ    

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Πατριάρχου Βαρθολομαίου 9 Τ.Κ. 723 00 

Τηλέφωνο:  28433 40518, 41202 

Fax    :   28430 29243   

Πληροφορίες : Ξηραδάκη Ειρήνη, Περάκης Βαγγέλης                                                                    

E-mail :  Xiradaki@sitia.gr, perakisv@sitia.gr  

                                                                                               Αρ. Πρωτ: 5166/20-09-2018    

                           

                                   

Περίληψη διακήρυξης  Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού  

για την ανάθεση της εργασίας <  Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ >  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

Προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς,  βάσει της βέλτιστης σχέση 
ποιότητας - τιµής για το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής µελέτης, για την ανάθεση της < 
Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 
ΓΕΩΠΑΡΚΑ >, και ειδικότερα για τις δράσεις :  

− Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενηµερωτικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 2.2.4 
Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραµµα στο Γεωπάρκο Σητείας. 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό του Παραδοτέου 3.2.1 
∆ράσεις επιµόρφωσης - ενηµέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισµού. 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 
5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις. 

− Υπηρεσίες διαµονής και φιλοξενίας του Παραδοτέου 6.2.4 Φιλοξενία δηµοσιογράφων. 
− Υπηρεσίες σχεδιασµού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέου 6.2.2 Παραγωγή υλικού 

προβολής. Κινηµατογραφική λήψη υλικού για τη δηµιουργία κοινού ντοκιµαντέρ του Παραδοτέου 6.2.3 
∆ηµιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων. 

− Ενοικίαση και διαµόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού του Παραδοτέου 6.2.1 Συµµετοχή σε 
εκθέσεις  της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN 
INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύµιο GEO-IN του Προγράµµατος Συνεργασίας INTERREG V-A 
Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο ∆ήµος Σητείας ως ∆ικαιούχος 2.  

            Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης 

πολιτιστικών εκδηλώσεων,   79950000–8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, 80522000-9 

Σεμινάρια κατάρτισης, 63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες, 

79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης, 79960000-1 Φωτογραφικές και 

συναφείς υπηρεσίες 

Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
46.880,00€  µε ΦΠΑ 24%  όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισµού: 

 

 





 

Σελίδα 3 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Παραδοτέα    CPV 
Συνολική  

Τιμή χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
(24%) 

Συνολική 
Τιμή με  

ΦΠΑ 

Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής 
των ενημερωτικών εκδηλώσεων. 
Παραδοτέο 2.2.4 Ενημερωτικές 

εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο 

Γεωπάρκο Σητείας Ανάπτυξη. 

79952000- 2  1.612,90 387,10 2. 000,00 

Υπηρεσίες διοργάνωσης των 
εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο 
υλικό. Παραδοτέο 3.2.1 Δράσεις 

επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) 

για την υποστήριξη και ανάπτυξη του 

Γεωτουρισμού 

 

 

 

80522000-9 

 

 

 

 

1.612,90 

 

 

 

387,10 

 

 

 

2. 000,00 

Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης 
των  πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων του Παραδοτέο 5.2.1 

Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις 

79952100- 3 7.258,10 1.741,90 9.000,00 

Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας. 
Παραδοτέο 6.2.4 Φιλοξενία 

δημοσιογράφων 
63510000-7 5.564,50 1.335,50 6.900,00 

Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου 
και αποστολή υλικού. Παραδοτέο 6.2.1 

Συμμετοχή σε εκθέσεις   
79950000-8 3.935,50 944,50 4.880,00 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής 
υλικού προβολής του Παραδοτέο 6.2.2 

Παραγωγή υλικού προβολής 

79341100-7  

 

 

14.596,80 3.503,20 18.100,00 

Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη 
δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ. 
Παραδοτέο 6.2.3 Δημιουργία 

σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και 

Κυπριακών Γεωπάρκων 

79960000-1 3.225,80 774,20 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 37.806,50€ 9.073,50€ 46.880,00€ 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020. 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Σητείας οικ. ετών 2018-19 και  από 

τους Κ.Α. 70/6117.001,00/6433.003,00/6432.002,70/6615.001, για τους οποίους έχει ψηφιστεί η διάθεση 

πίστωσης με τις αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής  με αρ. 91/18  με ΑΔΑ : ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1 και 92/18 με 

ΑΔΑ: 6ΔΩ8Ω1Γ-6ΞΨ , και έχουν εκδοθεί οι με αρ. 660-662/18 ΑΑΥ .  

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται,: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής για 

το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής μελέτης , προσφορές για μέρος μόνο των εργασιών, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π.  





 

Σελίδα 4 

Βαρθολομαίου 9,Τ.Κ. 72300, από την επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού, την 08η 
Οκτωβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι 

τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών). 

Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier  στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σητείας, Οδός Π. Βαρθολομαίου 9  Τ.Κ. 72300, Γραφείο Πρωτοκόλλου, για 

την επιτροπή διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 

συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι 

οποίοι δεν αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 73 (παρ. 1,2,4β) και 74 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1α,β,γ του 

άρθρου 75 του ίδιου νόμου. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ανά παραδοτέο :  

1. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του παραδοτέου 

2.2.4. ,μέχρι  31/12/2019  

2. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ του παραδοτέου 

3.2.1., ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

του παραδοτέου 5.2.1., μέχρι  31/12/2019.  

4. για τις υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του παραδοτέου 6.2.4. , ένας (1) χρόνος από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

5. για τις υπηρεσίες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του παραδοτέου 6.2.2., έξι (6) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. για την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του 

παραδοτέου 6.2.3., έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ του παραδοτέου 6.2.1., μέχρι 

30/5/2019.  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος  στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί  να καταθέσει προ της υπογραφής της 

σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόµενο της διακήρυξης, στα παραρτήµατά 
της και στα λοιπά έγγραφα της σύµβασης (τεύχη) µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου, στη διαδροµή : 
http://www.sitia.gr και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜ∆ΗΣ.  

 Τα προαναφερόµενα τεύχη διατίθενται και από τo τµήµα προµηθειών του ∆ήµου : Π. Βαρθολοµαίου 9-
Σητεία  (αρµόδιος υπάλληλος : Ξηραδάκη Ειρήνη, τηλέφωνο: 2843340518, e-mail : xiradaki@sitia.gr & 
Περάκης Βαγγέλης , τηλέφωνο : 2843341202 e-mail : perakisv@sitia.gr, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες.  
                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΗΤΕΙΑΣ 

                                                               

 

                                                                                  ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       





 

Σελίδα 5 

 

∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 
(1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 
ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  (2.2.4)   
2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (WORKSHOP) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3.2.1)   
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 5.2.1  
4. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 6.2.4  
5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6.2.2  
6. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 6.2.3  
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 6.2.1) 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: 
1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ  
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ   
7. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ  
 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
 
 





 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 
ΣΗΤΕΙΑ 

Διακήρυξη Επαναληπτικού 

για την Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 46.880,00 
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Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού 

Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ 
ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 
 
 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 46.880,00 € με ΦΠΑ 24%

Συνοπτικού Διαγωνισμού  

Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ 
ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 

με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής 

με ΦΠΑ 24% 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 

 

                                   Αρ. Πρωτ. : 5166/20-9-2018 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

ΣΗΤΕΙΑ 

Υπηρεσία, που διενεργεί το 
διαγωνισμό  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ «Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ», και ειδικότερα για τις δράσεις :  

− Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων του 

Παραδοτέου 2.2.4 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο 

Σητείας. 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό του 

Παραδοτέου 3.2.1 Δράσεις επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την 

υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων του Παραδοτέου 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις. 

− Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας του Παραδοτέου 6.2.4 Φιλοξενία 

δημοσιογράφων. 

− Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέου 6.2.2 

Παραγωγή υλικού προβολής. Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία 

κοινού ντοκιμαντέρ του Παραδοτέου 6.2.3 Δημιουργία σπονδυλωτού video-

teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων. 

− Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού του Παραδοτέου 

6.2.1 Συμμετοχή σε εκθέσεις  της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 

ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο GEO-IN του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα 

οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2. 

 

CPV CPV:   79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

CPV:   79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

CPV:   79950000–8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

CPV:   80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 

CPV:   63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 

CPV:   79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

CPV:   79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 

 
Διακήρυξη επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού  

για την ανάθεση σύμβασης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής  
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 

Πόλη ΣΗΤΕΙΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 72300 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL432 (Νομός: Λασιθίου) 

Τηλέφωνο 28433 40518,41202 

Φαξ 2843029243 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Xiradaki@sitia.gr perakisv@sitia.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Ξηραδάκη Ειρήνη, Περάκης Βαγγέλης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.sitia.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΗΜΟΣ), αποτελεί μη κεντρική 

αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α ΄βαθμού).   
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

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

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.sitia.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ΚΗΜΔΗΣ.  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση : ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 

72300, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Υπ’ όψιν: Αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού.  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση στο πίνακα με τα 

στοιχεία της αρχής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, 

με γραπτές σφραγισμένες προσφορές ,  ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών. 

(ελάχιστη προθεσμία 12 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ) 

(άρθρο 120 παρ. 2 και 121 παρ. 1γ του Ν.4412/2016). 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020. 

Η εργασία  προϋπολογίστηκε στο ποσό των 46.880,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ. Π.Α 24% και θα  

βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων 2018-2019 για τους οποίους έχει εγκριθεί η 

δέσμευση πίστωσης  με τις αριθμ. :  
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α)  92/2018  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ :6ΔΩ8Ω1Γ-6ΞΨ 

β)  91/2018   απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ : ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1  

και αναλυτικά :  

Κ.Α. 
Προϋπ/σμού 

Περιγραφή ΠΟΣΟ 
Α.Α.Υ. 
2018 

ΠΟΣΟ 
Α.Α.Υ. 
2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΑΥ ΑΔΑ 

70-6615.001 Εκτυπώσεις υλικού προβολής στα 

πλαίσια της δράσης Γεωτουρισμός στα 

νησιωτικά Γεωπάρκα - Geotourism in 

Insular Geoparks – Geo-in  

18.100,00€  18.100,00€ 660/18 

7ΘΛΔΩ1Γ-ΓΓΥ 

00-6433.003 Φιλοξενία ατόμων για την προβολή 

δράσεων στα πλαίσια της δράσης 

Γεωτουρισμός στα νησιωτικά Γεωπάρκα 

- Geotourism in Insular Geoparks – Geo-

in 

 6.900,00€ 6.900,00€ Δέσμευση με 

την 92/18 ΑΟΕ 

00-6432.002 Συμμετοχή σε εκθέσεις στα πλαίσια της 

δράσης Γεωτουρισμός στα νησιωτικά 

Γεωπάρκα - Geotourism in Insular 

Geoparks – Geo-in 

2.440,00€  2.440,00€ 4.880,00€ 661/18 

ΩΤΠΕΩ1Γ-ΓΟΑ 

70-6117.001 Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για 

συμβουλευτική υποστήριξη, κ.λ.π. 

υπηρεσίες  στα πλαίσια της δράσης 

Γεωτουρισμός στα νησιωτικά Γεωπάρκα 

- Geotourism in Insular Geoparks – Geo-

in 

9.500,00€ 7.500,00€ 17.000,00€  

662/18 

6ΛΕΜΩ1Γ-ΙΓ1 

  30.040,00€ 16.840,00€ 46.880,00€  

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ», και ειδικότερα για τις δράσεις :  

− Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 2.2.4 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Σητείας. 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό του Παραδοτέου 3.2.1 

Δράσεις επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. 

− Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του 

Παραδοτέου 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις. 

− Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας του Παραδοτέου 6.2.4 Φιλοξενία δημοσιογράφων. 

− Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέου 6.2.2 Παραγωγή υλικού 

προβολής. Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ του Παραδοτέου 

6.2.3 Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων. 

− Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού του Παραδοτέου 6.2.1 Συμμετοχή σε 

εκθέσεις  της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR 

GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο GEO-IN του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 

2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2.  

            Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

CPV:   79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

CPV:   79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

CPV:   79950000–8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

CPV:   80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 
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CPV:   63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 

CPV:   79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

CPV:   79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 46.880,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% . 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ανά παραδοτέο :  

1. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του παραδοτέου 

2.2.4. ,μέχρι  31/12/2019  

2. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ του παραδοτέου 

3.2.1., ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

του παραδοτέου 5.2.1., μέχρι  31/12/2019.  

4. για τις υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του παραδοτέου 6.2.4. , ένας (1) χρόνος από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

5. για τις υπηρεσίες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του παραδοτέου 6.2.2., έξι (6) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. για την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του 

παραδοτέου 6.2.3., έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ του παραδοτέου 6.2.1.,  

μέχρι 30/5/2019.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 4412/16, η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 

παρατείνεται ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση και μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - τιμής για το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής μελέτης. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
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− Του ν. 4472/17 (ΦΕΚ 74/19.5.17/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 47ο (τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/16)  

− Του ν. 4441/16 (ΦΕΚ 227/06.12.16/Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 22ο (τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4412/16) 

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

− Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

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

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

− Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

− Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης   

− Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) που εγκρίθηκε με την αρ. 158/16 Απόφαση της 

ΕΑΑΔΗΣΥ  (ΦΕΚ Β/3698/16.11.16).  

− Του Ν. 4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.17 Α’) και ειδικότερα του άρθρου 39  <Αποκλεισμός από δημόσιες 

συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας > 

− Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» 

− Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

− 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», 

− του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 115) “Νέο 

ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις ”
,   

 

− Την με αρ. 28/02-05-2018 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σητείας 

− Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Σητείας με αρ.πρωτ. : 2686/22-05-18 και με  ΑΔΑΜ: 

18REQ003138664 

− Τις με αρ. 660-662/22-5-18,  Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης  

− Τη με αριθ. α)  92/2018  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ :6ΔΩ8Ω1Γ-6ΞΨ και β)  91/2018   

απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ : ΨΥ3ΖΩ1Γ-ΡΙ1  για την διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018-2019  

− Την υπ’ αριθμ. 117/22-6-2018  απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας με ΑΔΑ :  62ΔΜΩ1Γ-

ΚΩ0 για α ) Την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό β) Τη συγκρότηση της 
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επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού γ) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

και των καθορισμό των όρων διενέργειας του διαγωνισμού  

− Την υπ΄αριθμ. 172/2018 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας με ΑΔΑ: 7ΤΓΙΩ1Γ-1ΕΘ για την 

έγκριση του από 5/9/2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του αρχικού 

διαγωνισμού για την ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του χωρίς τροποποίηση των όρων 

της 28/02-05-18 τεχνικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

− Την υπ’ αριθμ. 176/19-9-2018  απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Σητείας με ΑΔΑ : Ω8ΤΕΩ1Γ-ΘΡΑ  

για τον καθορισμό των όρων διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού  

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. 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σητείας στην οδό Π. Βαρθολομαίου 9, 

Τ.Κ. 72 300,  την 08η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 11.00 π.μ. (ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 11.30 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών), 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας επαναληπτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 2 , το  121 παρ. 1γ  και την 

παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38  του Ν.4412/2016. 

 

Η προκήρυξη του άρθρου 122 του Ν.4412/2016 δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.1 του 

άρθρου 66 του Ν.4412/2016 και την παρ.3 (περίπτωση β) του άρθρου 38 του ιδίου νόμου, καθώς και στον 

ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ.  

 

Περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο  και συγκεκριμένα στην 

εφημερίδα ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ. 

 

Επίσης, περίληψη της  επαναληπτικής διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,  στη διαδικτυακή 

πύλη του ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σητείας 
 

Το πλήρες κείμενο της επαναληπτικής Διακήρυξης και η προκήρυξη του ά.122 του Ν.4412/2016 θα 

αναρτηθούν μαζί με ταλοιπά έγγραφα της  παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου  Σητείας και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.sitia.gr 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
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απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.  

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η παρούσα Επαναληπτική Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής:  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης   

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της επαναληπτικής διακήρυξης, 

στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, στη 

διαδρομή : http://www.sitia.gr . Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθενται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου : Π. Βαρθολομαίου 9- Σητεία  (αρμόδιοι υπάλληλοι : Ξηραδάκη Ειρήνη , τηλέφωνο : 

2843340518,e-mail : xiradaki@sitia.ge , και Περάκης Βαγγέλης, τηλέφωνο : 2843341202, e-mail : 

perakisv@sitia.gr , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

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

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική  γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου  4.1. 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. 

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 

την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται  

Από τα με αρ. ζ), θ) , ι)  ως άνω στοιχεία, εξαιρούνται τα γραμμάτια εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, όπως του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην  περίπτωση αυτή ο ίδιος ο οφειλέτης εγγυάται για 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του καταβάλλοντας ο ίδιος το χρηματικό ποσό για δικό του λογαριασμό. 
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H εγγυητική επιστολή  θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή
 
για την υποβολή προσφοράς.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, και σε περίπτωση κατακύρωσης της 

σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (παρ. 2 & 3 αρ. 

19 Ν.4412/16). Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν  

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε  εάν οι 

συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης 

των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Σητείας η οποία και θα 

αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Σητείας αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να 

εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα 

αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να  

εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας. 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1

α
 του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 ΔΕΝ απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 

για τον παρόντα διαγωνισμό.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

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

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

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

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά τους 

διαχειριστές. 

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού 

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. 

2.2.3.3.  Όταν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  οικονομικό φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ.  

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  

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

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 (α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

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

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

Ο παρών λόγος αποκλεισμού αποτυπώνεται στο μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ.  

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

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

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

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. 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. 
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Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 

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

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV Α του ΤΕΥΔ. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την 

τελευταία τριετία (2017, 2016, 2015) διπλάσιο τουλάχιστον του προϋπολογισμού του έργου. 

Το παρόν κριτήριο επιλογής αποτυπώνεται στο μέρος ΙV Β του ΤΕΥΔ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν:  

Κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις της υπό 
ανάθεση εργασίας. 

Α) Αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη 
εμπειρία, σε παρόμοια έργα στην υλοποίηση συμβάσεων συναφών με την προκηρυσσόμενη, την οποία 
να μπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς.  

Ως συναφή θεωρείται η εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών στους τομείς:  

• Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών εκδηλώσεων συναντήσεων, ημερίδων, 

συνεδρίων. 

• Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας δημοσιογράφων, κλπ. 

• Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής, 

συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής ντοκιμαντέρ - video 

• Σχεδιασμός και λειτουργία εκθέσεων και παρόμοιων εκδηλώσεων 

Για την κάλυψη της προϋπόθεσης αυτής, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς από 

κοινού ή εξ ολοκλήρου (1) τουλάχιστον έργο παρόμοιο με το αντικείμενο της εργασίας της παρούσας 

διακήρυξης, κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη ( 2015-2017) το οποίο να έχει προϋπολογισμό ίσο ή 

μεγαλύτερο με το προκήρυσσόμενο έργο. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / 

Κοινοπραξία η προϋπόθεση αυτή ισχύει αθροιστικά για όλα τα μέλη της.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς) αναλυτική περιγραφή ενός τουλάχιστον έργου καθώς και κατάλογο των κυριότερων έργων, 
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παρόμοιων με αυτό της παρούσας διακήρυξης, που εκτέλεσε κατά  τα  τελευταία τρία  (3) έτη ( 2015-2017) 

, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων έργων.  

Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσια Αρχή, με 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή (πχ βεβαίωση καλής εκτέλεσης ) , 

εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίγραφα παραστατικά παροχής υπηρεσιών. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: 

Υπόδειγμα Καταλόγου Συναφών Έργων 

Α/Α 
ΠΕΛΑΤΗΣ/ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Π/Υ ΕΡΓΟΥ & 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

1       

      Σημ. όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

 

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν και οιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τις 

δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιμο.  

 

Β) Επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες προσωπικό για την ανάληψη της εργασίας. 
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του (εντός το Φακέλου 

Δικαιολογητικών συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς ) τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου 

και συγκεκριμένα: 

• Να καθοριστεί το στέλεχος που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου «Έργου»  

• Να δοθούν βιογραφικά για κάθε μέλος της Ομάδας «Έργου». 

• Να δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο «Έργο» και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν. 

• Να δηλωθεί η σχέση τους με τον υποψήφιο Ανάδοχο (υπάλληλος, στέλεχος υπεργολάβου, εξωτερικός 

συνεργάτης). 

 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς ) κατάλογο στελεχών του προσωπικού του προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών, οι 

οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί: 

Υπόδειγμα Καταλόγου Στελεχών – Αναλυτικά στοιχεία προτεινόμενης Ομάδας Έργου 

Στέλεχος Σχέση με τον Προσφέροντα 
Θέση στην Ομάδα 

Έργου 
Καθήκοντα 

Προβλεπόμενος χρόνος 

απασχόλησης στο έργο 

συμπληρώνεται το 

ονοματεπώνυμο 

καθενός 

προτεινόμενου 

στελέχους της ομάδας 

έργου 

Συμπληρώνεται η σχέση 

εργασίας ανάμεσα στο 

στέλεχος και τον 

προσφέροντα (π.χ. μόνιμο 

προσωπικό, εξωτερικός 

συνεργάτης) 

συμπληρώνεται η θέση 

του στελέχους, 

σύμφωνα με την 

προτεινόμενη 

οργάνωση της Ομάδας 

συμπληρώνεται ο ρόλος 

και τα καθήκοντα του 

στελέχους, σύμφωνα με 

την προτεινόμενη 

οργάνωση της Ομάδας 

συμπληρώνεται 

ημερολογιακά η 

διαθεσιμότητα των  μελών 

της Ομάδας Έργου 

 

Ειδικότερα, κατ’ ελάχιστον η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

1) Τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου (Project Manager), με πανεπιστημιακό δίπλωμα ΑΕΙ και με 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε διευθυντική θέση ή θέση Υπεύθυνου Έργου, τουλάχιστον 

δέκα (10) ετών, καθώς και εμπειρία σε έργα παρόμοια με το προκηρυσσόμενο. Ο Υπεύθυνος Έργου θα 

έχει ουσιαστική συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου. 
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2) την Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από έμπειρα στελέχη καλύπτοντας τις ακόλουθες (ελάχιστες) 

ειδικότητες: 

- 1 μέλος της Ομάδας Έργου με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης και δεκαετή (10) τουλάχιστον 

εμπειρία σε οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και 

έργων δημόσιου χαρακτήρα, 

- 1 μέλος της Ομάδας Έργου με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με εμπειρία στην υλοποίηση έργων παρόμοιων με το 

προκηρυσσόμενο. 

 

Στη διακριτική ευχέρεια του υποψήφιου Αναδόχου έγκειται η στελέχωση της Ομάδας Έργου με 

ειδικότητες οι οποίες θα καλύπτουν και θα τεκμηριώνουν την επάρκεια και καταλληλότητα της, 

εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή ποιότητα του συνόλου των παραδοτέων. 

� Για την ορθή εκτέλεση του έργου στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η 
παρουσία του υπεύθυνου έργου μια φορά τουλάχιστον την εβδομάδα στην έδρα της 
αναθέτουσας αρχής, για το λόγο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει 
υπεύθυνη δήλωση, επι ποινή αποκλεισμού, όπου θα δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει 
την ανωτέρω υποχρέωση.    
 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνες 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών που διαθέτει. 

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω 

προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της κοινοπραξίας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος (μεμονωμένος ή ένωση εταιρειών) προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά 

σε τρίτους τμήμα του έργου, θα πρέπει να περιλάβει αναφορά του τμήματος του Έργου, καθώς και 

τον/τους υπεργολάβο/βους που προτείνει, καταθέτοντας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα και 

προσκομίζοντας τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας ή συμφωνητικά συνεργασίας. Σε μια 

τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του υποψήφιου Αναδόχου για την εκπλήρωση του έργου. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται 

ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο (φυσικό αντικείμενο, όχι 

οικονομικά στοιχεία) 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Υποβολή Δήλωσης 

Συνεργασίας 

 

 

  

Επισημαίνεται ότι ο υπεργολάβος που θα κατονομαστεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο, δεν μπορεί να 

συμμετέχει σε άλλο υποψήφιο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων που έχουν συμπεριλάβει 

κοινό υπεργολάβο στο σχήμα τους. Σημειώνεται ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για προμηθευτές, δηλαδή για 

όσους προμηθεύουν τον Ανάδοχο με εξοπλισμό (υλικό ή λογισμικό) χωρίς να εκτελούν καμία υπηρεσία 

εγκατάστασης ή παραμετροποίησης του. 

Ο Δήμος Σητείας έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων.   

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων , το ΤΕΥΔ περιέχει τις σχετικές πληροφορίες 

όσον αφορά στους φορείς αυτούς. Στην πράξη Υποβάλλεται χωριστό ΤΕΥΔ για τον τρίτο στις ικανότητες 
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του οποίου στηρίζεται ο οικ. φορέας , ο δε Δήμος ελέγχει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 

79,80,81,του ν. 4412/16 , τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 στο πρόσωπο 

του τρίτου. (Οδηγία 20 ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5) 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4,2.2.5,2.2.6  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 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις  Κατευθυντήριες 

Οδηγίες 15 και 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ .  

Το ΤΕΥΔ διατίθεται στους οικονομικούς φορείς από το Δήμο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ) σε επεξεργάσιμη μορφή 

προκειμένου αυτοί να το συμπληρώσουν και να το υπογράψουν.  

Επισημαίνεται ότι : 

• Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται και το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή 

του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει 

ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα-μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα 
Α1.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται:  

• κατά την υποβολή της προσφοράς,  

• κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και  

• κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6.). 
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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 παραγράφου 2.2.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή 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) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Α2. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. 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 νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 

καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία 

συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. 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 (Ν4194/2013). 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. 

3. 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.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. Η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά ιδίως:  

• Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές.  

• Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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• ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου. 
 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 
1.  Πιστοποιητικό  που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το  οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή 

εισφορών ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:  

• στους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης,  

• τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι 

ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό  

• Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,  

• Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι 

τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση 

με την εταιρεία.  

• Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.  
 

� Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά 
ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε 

απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος 

αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από αρμόδια διοικητική αρχή. 

 

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς 

φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3, πιστοποιητικό από τη Δ/νση 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.   

δ) για την παράγραφο  2.2.3.4   Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.) 

 

Αν  το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
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2.2.3.1 , 2.2.3.2 ,2.2.3.3 και 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας),  

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

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

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  

 

B.3. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5. (οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια ),  

προσκομίζουν τους γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2015,2016 και 2017 προσκομίζοντας  

ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του Παραρτήματος XII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 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. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας  οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν έγγραφα 
που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων όπως περιγράφονται στο άρθρο 
2.2.6. 

 

Β.5. 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 
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οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Ειδικότερα: 
1) Τα Φυσικά Πρόσωπα, πρέπει να προσκομίσουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία για την 

συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αν, ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα 

παραπάνω έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το TAXIS σε 

σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του. 

2) Οι  Α.Ε.και Ε.Π.Ε εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλει : 

α. ΦΕΚ σύστασης  και αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί 

όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού  με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στον διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014). Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

δημοσιότητας, αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής για την 

καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο οικείο Μ.Α.Ε.  
β. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 

τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

γ. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή της στο διαγωνισμό για 

την ανάληψη της δημοπρατούμενης εργασίας και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο στο οποίο παρέχεται η 

εξουσιοδότηση (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας τα σχετικά με το 

διαγωνισμό έγγραφα και μόνο εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψήφιου αναδόχου) 

να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς και να τα 

υποβάλλει. 

 
3) Οι  Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο το οποίο οφείλει να υποβάλει: 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης και του τελευταίου ισχύοντος 
καταστατικού και 

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 
 

Β.6. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρίες, ούτε να 

συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή 

ένωση . Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος 

όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.  

Β.7. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του οικονομικού φορέα 

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους οικονομικούς φορείς 

που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με 

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. 

 

Β.8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 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 
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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.  

 

Β.9. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με  

την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 

συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει 

να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος 

της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο και σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.(παρ. 2 & 3 αρ. 19 Ν.4412/16). 

 

Β.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Β.11.  Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα  υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο 
και στην  περίπτωση υπεργολαβίας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής μελέτης, η οποία 

εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων και συντελεστών βαρύτητας:  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 80% 

Α.1 Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων της εργασίας  25% 

Α.2 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση της εργασίας  30% 

Α.3 Χρονοπρογραμματισμός και περιγραφή των επιμέρους Εργασιών και Παραδοτέων  25% 

Β ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 20% 

Β.1 
Πληρότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης δομής, 

οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου 
10% 

Β.2 

Συσχέτιση υλοποίησης των επί μέρους εργασιών με τα αντίστοιχα στελέχη της 

Ομάδας Έργου. Ρεαλιστική κατανομή καθηκόντων σε σχέση με τις απαιτήσεις της 

εργασίας. 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η σταθμισμένη 

βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί την βαθμολογία του. Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συμμετέχοντες 

σε αυτές αθροιστικά. 
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Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές (υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται 

μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, 

είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ, σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λi = 0,85 x ( Βi / Βmax ) + 0,15 x (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη τεχνική προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς i 

Kmin   το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό κόστος της προσφοράς i  

Λi       το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο δεκαδικά ψηφία. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για 

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι τις 08 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30 
πμ, είτε : 

(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  

(β) με ταχυδρομική αποστολή/courier  προς την αναθέτουσα αρχή είτε  

(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Σητείας, Π. Βαρθολομαίου 9, Τ.Κ. 72 300, Λασίθι.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 

πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 

μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή δεν 

φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 

ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.  

 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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Προσφορά  

του ………  

για τις Υπηρεσίες: ««Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 
ΓΕΩΠΑΡΚΑ», και ειδικότερα για τις δράσεις : 

1.Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 2.2.4 
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Σητείας. 
2. Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό του Παραδοτέου 3.2.1 
Δράσεις επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. 
3. Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του 
Παραδοτέου 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις. 
4. Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας του Παραδοτέου 6.2.4 Φιλοξενία δημοσιογράφων. 
5. Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέου 6.2.2 Παραγωγή υλικού 
προβολής. 
6. Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ του Παραδοτέου 6.2.3 
Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων. 
7. Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού του Παραδοτέου 6.2.1 Συμμετοχή σε 
εκθέσεις  της  Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR 
GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο GEO-IN του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020», τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2.»  

 

        αναθέτουσα αρχή  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

(ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9, 72300 ΣΗΤΕΙΑ) 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την  08η Οκτωβρίου 2018 

Αρ. Διακήρυξης:     

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του 

προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος , με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει 

τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

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

2.4.2.4.  Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας. 

2.4.2.5.  Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

2.4.2.6. 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 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2.7. Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας 

οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

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

άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι 

προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι τις  αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

• αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση, των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 103 & 80 του Ν. 4412/16.  

 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 

βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα καθώς και 

στο άρθρο 2.2.6. της παρούσης.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται , συμπληρώνοντας τις τιμές στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και 

κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης που 

είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας - 

τιμής για το σύνολο των εργασιών της 28/2018 τεχνικής μελέτης. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ. 
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Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

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

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι οικ. φορείς θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των εργασιών  της 

28/2018 τεχνικής μελέτης, προσφορές για μέρος μόνο των εργασιών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 

διακήρυξης.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120 
ημερών  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της,  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . 

 ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

3.∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς  
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από 

την ώρα λήξης, ήτοι 11:00 της 08ης Οκτωβρίου  2018. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της 

λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 

και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ανωτέρω ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,  σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν.4412/2016 , εφόσον το επιθυμούν. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης  προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς , μονογράφονται από την Επιτροπή αξιολόγησης  όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή αξιολόγησης 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. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την επιτροπή προκειμένου να 

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα. 

 

β) Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης  προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη.  

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 

για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό.   
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γ) Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης κοινοποιεί το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής-τεχνικών προσφορών  στην Οικονομική Επιτροπή η οποία εκδίδει απόφαση για έγκριση ή μη 

του ανωτέρου σταδίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της εν λόγω απόφασης 

χωρεί ένσταση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

δ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 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. 

ε) 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. 

στ) Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης κοινοποιεί το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών  στην Οικονομική Επιτροπή η οποία εκδίδει απόφαση για έγκριση ή μη του ανωτέρου 

σταδίου. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 

ένσταση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

ζ) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

η) Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς .Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την  ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης 

ενσωματώνονται  στην  απόφαση της οικονομικής επιτροπής. 

θ) Κατά τα ανωτέρω  στάδια  της διαδικασίας η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να  

απευθύνει αίτημα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και να  ζητήσει διευκρινήσεις  επί των 

δικαιολογητικών της προσφοράς τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/16, μέσα σε 

εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή 

αποκλεισμού να παρέχουν εγγράφως, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τις ζητούμενες διευκρινήσεις .  

� Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα ή υπολογιστικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

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

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

σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως 

προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης.  

� Η διευκρίνιση 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. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα , είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα 

αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και 

εγγράφων της προσφοράς.  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική  πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών   από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε 

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

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 

� Επισημαίνεται ότι για τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει , επί ποινή 
αποκλεισμού, να αποδεικνύεται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου ήταν σε ισχύ, και επίσης να είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. (Το αποδεικτικό στοιχείο της παραγράφου  2.2.8.2 
Β1α  θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του, 

της παραγράφου 2.2.8.2 Β1β   θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του , της 

παραγράφου 2.2.8.2 Β1γ θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως και  την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς της παρούσας διακήρυξης , της παραγράφου 2.2.8.2 Β1δ θα 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του).  

� Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης   

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης , προσκομίζονται ,επί ποινή αποκλεισμού, από τον 

προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), μέσα σε  σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου ( άρθρο 2.4.2.2. ) και παραδίδεται στο πρωτόκολλο του Δήμου με συνοδευτικό έγγραφο 

του προσφέροντος με την σήμανση « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Η προσφορά του  προσωρινού ανάδοχου απορρίπτεται , και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα  προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 

εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.6  

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες 

επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης 

για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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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 σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4-2.2.6  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην οικονομική επιτροπή για τη 

λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω , είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

αξιολόγησης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης από την οικονομική επιτροπή του Δήμου. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενστάσεων της παραγράφου 3.4.  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2., και μόνο στη περίπτωση άσκησης 

ένστασης κατά της απόφασης κατακύρωσης , έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 

(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα.  

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

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

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 

και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την 

κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή 

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

άπρακτη πάροδο  των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

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

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με  το ένα τοις εκατό (1%)  επί της εκτιμώμενης αξίας  

της σύμβασης.  Το παράβολο αυτό αποτελεί  δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη  της 

αναθέτουσας αρχής, αν η  ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από  το  αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εκάστοτε φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) και κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6.%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
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Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 

των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  

των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

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

 

 

 

 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύµβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ 

του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, η οποία και θα εισηγείται αρμοδίως 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 
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ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  ανά παραδοτέο :  

1. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ του παραδοτέου 

2.2.4. ,μέχρι  31/12/2019  

2. για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ του παραδοτέου 

3.2.1., ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης. 

3.για τις υπηρεσίες ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

του παραδοτέου 5.2.1., μέχρι  31/12/2019.  

4. για τις υπηρεσίες ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ του παραδοτέου 6.2.4. , ένας (1) χρόνος από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

5. για τις υπηρεσίες ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του παραδοτέου 6.2.2., έξι (6) μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

6. για την ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΡΟΒΟΛΗΣ του 

παραδοτέου 6.2.3., έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

7. για την ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ του παραδοτέου 6.2.1.,  

μέχρι 30/5/2019.  

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου  μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα 

της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3   Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 

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

ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες  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  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί 

στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η 

αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για 

την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρµογή τιµής  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

6.6  ∆ιαφορές διακήρυξης-Νόµων 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει ο Ν.4412/16 . Συμπληρωματικά ισχύουν ο Ν. 3852/2010 και ο 

Ν. 3463/2006 . Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις. 

 

Ο Δήμαρχος Σητείας 

 

                                                                               Θεόδωρος Πατεράκης 

  





 
 
 
 
 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ:  
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ

(1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ 
ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3.2.1)  
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

4. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

6. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ

7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ

5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

7. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 
 ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΤΕΙΑΣ  (2.2.4)   
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (WORKSHOP) 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
(3.2.1)   

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 5.2.1 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 6.2.4  
ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6.2.2  

ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 6.2.3 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 6.2.1) 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΥΛΙΚΟΥ  

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 

(WORKSHOP) 

5.2.1  

TEASER 
6.2.3  

ΓΙΑ: 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ   

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΚΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Η πράξη με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS» και 

ακρωνύμιο “GEO-IN” είναι ενταγμένη στο  Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 

2014 – 2020 και συμμετέχουν πέντε Εταίροι  από την Κύπρο και την Ελλάδα και συγκεκριμένα:  

1. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος) 

2. Δήμος Σητείας (Δικαιούχος 2) 

3. Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Μ.Φ.Ι.Κ. (Δικαιούχος 3) 

4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Δικαιούχος 4) 

5. Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ (Δικαιούχος 5) 

6. Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου 

(Δικαιούχος 6)  

 

Γενικός στόχος και βασική προτεραιότητα της πράξης είναι η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας των 

Εταίρων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η διαφοροποίηση και 

ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία 

επίτευξης του παραπάνω κεντρικού στόχου, συνίσταται στη συνεργασία για το σχεδιασμό και υλοποίηση 

κοινών δράσεων, καθώς και στο συντονισμένο χαρακτήρα της παρέμβασης που είναι ολοκληρωμένη για 

να καλύπτει το σύνολο των διαστάσεων του προβλήματος. Οι επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι οι εξής:   

• Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 

Γεωπάρκων, ως στοιχεία διαμόρφωσης «ταυτότητας» προορισμού και ενίσχυση της ελκυστικότητας 

τους. 

• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

• Διαφοροποίηση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την εισαγωγή νέων εναλλακτικών 

δραστηριοτήτων. 

• Εμπλουτισμός των παρεχόμενων γεωτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. 

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για τη μελέτη, ανάδειξη και αξιοποίηση των τεσσάρων 

Γεωπάρκων. 

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης μικρών και μεγάλων, επισκεπτών 

και ντόπιων. 

• Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό επίπεδο. 

• Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και κοινών μεθόδων προβολής και προώθησης των Γεωπάρκων και του 

Γεωτουρισμού. 

 

Κύρια αποτελέσματα της Πράξης αποτελούν: α) η δημιουργία κοινών δράσεων  δημοσιότητας και 

πληροφόρησης του έργου, με στόχο την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της τοπικής επιχειρηματικής 

κοινότητας, των τοπικών φορέων και του ευρύ κοινού γύρω από τους στόχους και τα αποτελέσματα του 

έργου β) η διοργάνωση workshops υποστήριξης γεωτουριστικής επιχειρηματικότητας, ο καθορισμός 

κοινών προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο τη σύνδεση των γεωπάρκων και των τοπικών επιχειρήσεων 

και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, γ) η 

παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών μάθησης, η διοργάνωση επισκέψεων σχολείων 

και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού 

των επισκεπτών και ειδικών ομάδων, όπως νέοι και μαθητές, δ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών 

και εξειδικευμένων εφαρμογών, η προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού, η 

εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσυνών ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία, 

σήμανση και βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, η 

επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση των δομών και τον 
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εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών γεω-τουρισμού, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταίρου, ε) η 

διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων γεωτουρισμού με στόχο την προβολή των 

περιοχών, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επισκεπτών, στ) η υλοποίηση 

δράσεων κοινής προβολής και προώθησης του γεωτουρισμού (συμμετοχή σε επιλεγμένες διεθνείς 

εκθέσεις, δημιουργία κοινού σπονδυλωτού video-teaser, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 

καθώς και η φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων εξειδικευμένων στον τομέα του εναλλακτικού 

τουρισμού. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στις 950.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15%. 

 

Ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας με συνολικό προϋπολογισμό ύψους  

145.000,00€ : 

ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου, που αφορά τις ενέργειες διαχείρισης και παρακολούθησης του 

οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου 

ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, που αφορά στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων στο 

Γεωπάρκο Σητείας. 

ΠΕ 3: Ευαισθητοποίηση-Εκπαίδευση-Επιχειρηματικότητα, που περιλαμβάνει δράσεις επιμόρφωσης - 

ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού καθώς και τη συμμετοχή στο 

Σχολείο των Γεωπάρκων που διοργανώνεται στη Λέσβο. 

ΠΕ4: Υποδομές - εξοπλισμός στήριξης Γεωτουρισμού. Περιλαμβάνει α) την προμήθεια εξοπλισμού 

απαραίτητου για τους επισκέπτες του Γεωπάρκου που επιθυμούν να διασχίσουν φαράγγια ή να 

επισκεφτούν σπήλαια αλλά και για τη διάσωση ατόμων που κάνουν δραστηριότητες στη φύση, β) τη 

δημιουργία και ανάδειξη νέων  Γεωδιαδρομών  και  βελτίωση  υπαρχόντων προσβάσιμων μονοπατιών, 

χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, καθώς και  οδική σήμανση και γ) τη δημιουργία Κέντρου 

Ενημέρωσης Γεωπάρκου Σητείας στα Μέσα Μουλιανά (θέση «Κεφαλοβρύσι»). 

ΠΕ5: Δράσεις στήριξης Γεωτουρισμού. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων (Εβδομάδα Γεωπάρκων, Γιορτή της Γης, Διήμερο Γεωδράσεων στο Γεωπάρκο Σητείας, καθώς 

και την εκπόνηση μιας  μελέτης – εμπειρογνομωσύνης που θα έχει στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης επιπλέον εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο γεωπάρκο Σητείας  

ΠΕ6: Προβολή- Προώθηση Γεωτουρισμού. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Έκθεση του Βερολίνου, τη 

παραγωγή υλικού προβολής, τη δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών 

Γεωπάρκων, τη φιλοξενία δημοσιογράφων για την προβολή του Γεωπάρκου, καθώς και τη συμμετοχή σε 

συνέδρια - συναντήσεις του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO και του Δικτύου Ευρωπαϊκών 

Γεωπάρκων.  
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ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 
 
Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Παραδοτέου 2.2.4  
Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο Γεωπάρκο Σητείας 
Το παραδοτέο αφορά στη διοργάνωση δύο (2) ενημερωτικών εκδηλώσεων παρουσίασης του έργου κατά 

την έναρξη και τη λήξη του.  Οι εκδηλώσεις θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, καθώς και σε όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με την ανάδειξη και διαχείριση του Γεωπάρκου Σητείας και την 

προώθηση του Γεωτουρισμού (τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς άσκησης αγροτικής και τουριστικής 

πολιτικής, φορείς τουρισμού , κ.λ.π).  

Η εκδήλωση κατά την έναρξη του έργου εντάσσεται στην εκ των προτέρων διάχυση του έργου και 

στοχεύει στην άρτια ενημέρωση, προετοιμασία και εμπλοκή των τοπικών φορέων και του πληθυσμού και 

στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας τους. Η εκδήλωση κατά την λήξη του έργου στοχεύει στην 

ενημέρωση των τοπικών φορέων και του πληθυσμού για τα αποτελέσματα της υλοποίησης των επιμέρους 

δράσεων του έργου και τα οφέλη στην  τοπική κοινωνία.  

Σε κάθε δράση δημοσιότητας θα ακολουθηθεί η εφαρμογή μιας ενιαίας ταυτότητας επικοινωνίας του 

προγράμματος σύμφωνα με τον οδηγό δημοσιότητας τους προγράμματος. 

Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 
Πρόγραμμα, παρουσιολόγιο, φωτογραφίες, πρακτικά, πρόσκληση, αφίσα.  

 
Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το απαραίτητο υλικό του Παραδοτέου 3.2.1 
Δράσεις επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού. 
Το παραδοτέο αφορά την διοργάνωση δύο επιμορφωτικών-ενημερωτικών εργαστηρίων (workshops) στην 

περιοχή της Σητείας και ειδικότερα είτε σε κατάλληλους χώρους στην πόλη της Σητείας, είτε στις 

εγκαταστάσεις του Γεωπάρκου στο Καρύδι και στη Ζάκρο. 

Τα workshops θα διαρκέσουν δύο ημέρες το καθένα και θα έχουν συνολική διάρκεια 32 ώρες. Η πρώτη 

μέρα θα περιλαμβάνει τις εισηγήσεις ενώ η δεύτερη θα περιλαμβάνει  επίσκεψη στο Γεωπάρκο. 

Το ένα workshop θα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται ήδη ή και  προτίθενται να 

δραστηριοποιηθούν στην περιοχή σε τομείς συναφείς με τον εναλλακτικό τουρισμό. Το δεύτερο workshop  

θα απευθύνεται σε φορείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την προώθηση του  εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή 

(συλλογικούς επιχειρηματικούς φορείς, πολιτιστικούς, ορειβατικούς, σπηλαιολογικούς συλλόγους, ΜΚΟ, 

κ.λ.π)  

Για την διοργάνωση των workshops θα αξιοποιηθούν οι προδιαγραφές και το εκπαιδευτικό υλικό που θα 

δημιουργήσει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (εταίρος 3), καθώς και οι εκπαιδευτές όπως 

περιγράφεται στα πλαίσια του παραδοτέου του Μ.Φ.Ι.Κ. 3.3.1.  (Το Παραδοτέο αφορά στο σχεδιασμό των 

προδιαγραφών, στην παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού  δύο επιμορφωτικών-ενημερωτικών 

εργαστηρίων (workshops) που στη συνέχεια θα υλοποιηθούν στο Γεωπάρκο Ψηλορείτη από τον Επικεφαλή 

Εταίρο(όπως περιγράφεται στο Παραδοτέο 3.1.1) και στο Γεωπάρκο Σητείας από τον Εταίρο 2 (όπως 

περιγράφεται στο Παραδοτέο 3.2.1). Το ένα workshop θα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται ήδη ή και  προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή σε τομείς συναφείς με 

τον εναλλακτικό τουρισμό. Το δεύτερο workshop  θα απευθύνεται σε φορείς που συνδέονται άμεσα ή 

έμμεσα με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και την προώθηση 

του  εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή (συλλογικούς επιχειρηματικούς φορείς, πολιτιστικούς, 

ορειβατικούς, σπηλαιολογικούς συλλόγους, ΜΚΟ, κ.λ.π). Αναλυτικότερα,  στη φάση του σχεδιασμού των 

προδιαγραφών το έμπειρο προσωπικό του Μουσείου σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων θα συνεργαστεί 

με τα δύο γεωπάρκα για τη σύνταξη του προγράμματος εκπαίδευσης, την κατάρτιση της απαραίτητης 

εκπαιδευτικής ύλης, και την θεματική οργάνωση δύο εργαστηρίων. Στη φάση της παραγωγής 

εκπαιδευτικού υλικού, οι επιστήμονες του ΜΦΙΚ θα συλλέξουν και θα προετοιμάσουν όλο το απαραίτητο 

υλικό που θα χρειαστεί για την υλοποίηση των εργαστηρίων σε συνεργασία με τα αντίστοιχα γεωπάρκα, 

θα έρθουν σε επαφή με εξωτερικούς εκπαιδευτές που πιθανόν θα χρειαστούν (όπως οικονομολόγους, 

αρχαιολόγους κα.) και θα παραδώσουν το εκπαιδευτικό υλικό στα γεωπάρκα.  
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Επιπλέον, το Παραδοτέο αφορά στην απασχόληση στελεχών του Μουσείου (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 

πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που θα αξιοποιηθούν ως εκπαιδευτές στα 4 εργαστήρια  που θα 

υλοποιηθούν στο Ψηλορείτη και στη Σητεία.) 

Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 
• Προσκλήσεις,  

• Αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

• Παρουσιολόγια  

• Φωτογραφικό υλικό  

• Πρακτικά 

 
Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του 
Παραδοτέου 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις 
Το παραδοτέο αφορά την διοργάνωση, α) της ευρωπαϊκής εβδομάδας Γεωπάρκων Εκδηλώσεις που στόχο 

την  ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών του Γεωπάρκου. Ομιλίες , δράσεις σε ομάδες στόχου , 

μαθητές σχολείων, επαγγελματίες του τουρισμού και των παραγωγικών τάξεων . Οι εκδηλώσεις θα 

πραγματοποιηθούν τόσο στην πόλη της Σητείας  , όσο και σε γεώτοπους του Γεωπάρκου σε άλλα δημοτικά 

διαμερίσματα., από  αρχές  Ιουνίου έως τέλος Αυγούστου. Ομιλίες, εκθέσεις,  μουσική, επισκέψεις σε 

Γεώτοπους, συνθέτουν αυτή την Εβδομάδα Γεωπάρκων. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 

συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λασιθίου και ορειβατικούς , περιβαλλοντικούς 

συλλόγους.  

Στην ευρωπαϊκή εβδομάδα Γεωπάρκων συμπεριλαμβάνεται και το  διήμερο Γεωδράσεων στο «Γεωπάρκο 

της Σητείας»  σπηλαιολογικές εξερευνήσεις και παιχνίδια στο βράχο.  

Στα αναρριχητικά πεδία της Κάτω Ζάκρου στην είσοδο στο  Φαράγγι των Νεκρών για αναρρίχηση και 

δράσεις στο βράχο. Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο προβολής και ανάδειξης του 

Γεωπάρκου Σητείας και τις δυνατότητες που έχει η περιοχή μας για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού όπως αυτή του Γεωτουρισμού και τις αισθητοποίησης των κατοίκων και  των επισκεπτών. 

β) οργάνωση του SITIA GEOPARK TRAIL , το οποίο περιλαμβάνει αγώνα ορεινού τρεξίματος 24 

χιλιομέτρων, αγώνα ανώμαλου δρόμου και παράλληλες δράσεις για τα παιδιά.   Οι εκδηλώσεις θα 

πραγματοποιούνται  την ίδια χρονική περίοδο και την επόμενη χρονιά.  

Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 
• Δείγμα από τις αφίσες των εκδηλώσεων  

• δείγματα φυλλαδίων   

• Φωτογραφικό υλικό  

• Δείγματα αναμνηστικών  

 

Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας του Παραδοτέου 6.2.4 Φιλοξενία δημοσιογράφων 
Το παραδοτέο αφορά την οργάνωση και υλοποίηση της φιλοξενίας 10 ελλήνων και ξένων δημοσιογράφων 

οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού, με στόχο την προβολή του Γεωπάρκου 

της Σητείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για την όσο το δυνατόν πληρέστερη γνωριμία με το Γεωπάρκο 

θα απαιτηθεί η παραμονή τους για 4 ημέρες. Κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα γίνει εκτενής 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Γεωπάρκου, θα γίνουν συναντήσεις με τοπικούς φορείς και θα 

γνωρίσουν από κοντά τα ιδιαίτερα φυσικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά του.  

Οι φιλοξενούμενοι θα κληθούν να αξιολογήσουν το Γεωπάρκο βάσει των δικών τους κριτηρίων. Οι 

εντυπώσεις τους θα αποτυπωθούν σε άρθρα τους που θα δημοσιευθούν στα μέσα με τα οποία 

συνεργάζονται.  Οι δαπάνες του παραδοτέου θα αφορούν:  

1. Την προετοιμασία της επίσκεψης 

2. Τα έξοδα φιλοξενίας για 3 διανυκτερεύσεις 10 ατόμων  

3. 6 γεύματα για 10 άτομα  

4. Τα έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων για 10 άτομα  

5. Την ενοικίαση κατάλληλου οχήματος για τις ανάγκες μετακίνησης των δημοσιογράφων στους 

Γεώτοπους του Γεωπάρκου.    

Υλικό  Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

• Φωτογραφικό υλικό 

• Πρακτικά συναντήσεων 
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• Έντυπα αξιολόγησης 

• Πρόγραμμα ξεναγήσεων 

• Άρθρα σε έντυπο και  ηλεκτρονικό τύπο 

 

 
Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού προβολής του Παραδοτέου 6.2.2 Παραγωγή υλικού 
προβολής 
Το παραδοτέο αφορά τον σχεδιασμό  και την παραγωγής υλικού προβολής του Γεωπάρκου Σητείας και τη 

διάχυση της πληροφορίας στους επισκέπτες, αλλά και  των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτό.  

Αφορά στην παραγωγή του παρακάτω υλικού προβολής: 

 

Κείμενα, φωτογραφίες και χάρτες υλικού δημοσιότητας Γεωπάρκου Σητείας 
Θα γίνει συγκέντρωση του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για όλες τις δράσεις δημοσιότητας που θα 

γίνουν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου για το Γεωπάρκο Σητείας .  Η συγγραφή κειμένων, η 

φωτογράφηση, οι μεταφράσεις σε τρείς  γλώσσες και το σχεδιασμό χαρτών, με στόχο να υπάρχει καλής 

ποιότητα υλικό που θα έχει χρήση σε πολλές δράσεις του έργου, όπως πινακίδες ενημέρωσης, ιστοσελίδα 

κ. λ.π.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την συλλογή στοιχείων για την υλοποίηση του παραδοτέου.  

Η επιστημονική επεξεργασία, ταξινόμηση και καταγραφή του υλικού θα αποτελέσει την βάση άντλησης 

που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και έντυπου υλικού προβολής. Οι 

διαδικασίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης του εν λόγω παραδοτέου που θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

ανάδοχος και  τα µέλη της ομάδας εργασίας είναι:   

• Έρευνα, Σχεδιασμός ενοτήτων πληροφοριακού υλικού, συλλογή υλικού και επεξεργασία.   

Η συλλογή πληροφοριακού υλικού αφορά διαδικασίες αναζήτησης και συγκέντρωσης των δεδομένων 

σχετικά µε το Γεωπάρκο από πολλαπλές διαθέσιμες πηγές και από έρευνα πεδίου. Η οργάνωση του 

υλικού θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρωταρχική έρευνα των δεδομένων, προκειμένου το υλικό της 

συλλογής να ταξινομηθεί ανά ενότητες, οι οποίες θα κάνουν ευχερέστερη τη διαδικασία της 

τεκμηρίωσης. Κατά τη διαδικασία αυτή αξιολογείται το επίπεδο της διαθέσιμης πληροφορίας, ενώ 

επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις ή προσθήκες. Αποτέλεσμα είναι η τελική επιλογή του υλικού που θα 

τεκμηριωθεί και θα αποτελέσει την βάση για τις δράσεις που απαιτούν την χρήση αυτού του υλικού. 

• Συγγραφή κειμένων.   Το αποτέλεσμα της  παραπάνω έρευνας θα αποδελτοποιηθεί και θα παρουσιαστεί 

σε μορφή ενιαίου κειμένου, οργανωμένου σε θεματικά πεδία που αντιστοιχούν  στις παρακάτω 

ομαδοποιημένες κατηγορίες α) Βιοτικό περιβάλλον (χαρακτηριστικά οικοτόπων – χλωρίδας – πανίδα) 

του Γεωπάρκου Σητείας β) Ανθρωπογενές περιβάλλον (οικισμοί, μνημεία, υποδομές  κλπ) γ) 

Δραστηριότητες (παραγωγικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ) δ) Γεωλογικά δεδομένα και στοιχεία 

καρστικών φαινομένων περιοχής, Γεώτοπων) Στο κείμενο αυτό θα περιλαμβάνεται ενσωματωμένο και 

όλο το εποπτικό σχετικό υλικό (πχ σχεδιαγράμματα, χάρτες, κλπ) 

•H Φωτογράφιση στοιχείων   (περίπου 500 φωτογραφίες).  Αφορά στην  φωτογράφιση του συνόλου των 

στοιχείων που συνθέτουν το Γεωπάρκο της  Σητείας  όπως είναι οι γεώτοποι, τα καρστικά φαινόμενα 

της περιοχής, τους φυσικούς οικολογικούς πόρους (χλωρίδα, πανίδα κλπ), τα πολιτιστικά μνημεία όλων 

των κατηγοριών (αρχαιότητες, βυζαντινά, βενετσιάνικα, μοναστήρια, εκκλησίες, νεώτερα κλπ), το 

οικιστικό απόθεμα της περιοχής, τις ανθρώπινες δραστηριότητες, χαρακτηριστικές εκδηλώσεις, καθώς 

επίσης τις σημαντικές πολιτιστικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή (μουσεία, συλλογές κλπ).  Ο 

ελάχιστος αριθμός φωτογραφιών (που θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός των παραπάνω 

στοιχείων) θα είναι 500 φωτογραφίες, ελάχιστης ανάλυσης εκτύπωσης, τουλάχιστον 300 dpi και θα 

ταξινομηθούν ανά κατηγορία και θέματα. Το σύνολο των φωτογραφιών θα παραδοθεί σε μορφή 

portfolio το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε ανάγκη του Δήμου Σητείας , εκτός 

από την χρησιμοποίηση του για τις ανάγκες των παραδοτέων που περιγράφονται στην παρούσα 

προκήρυξη. Το υλικό θα παραδοθεί στην Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα εξετάσει το περιεχόμενο του 

ως άνω παραδοτέου και θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγές προς κάλυψη όλων των 

προβλεπόμενων απαιτήσεων. 
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Οικοτουριστικός Οδηγός τσέπης Γεωπάρκου Σητείας  
Το προϊόν αυτό αφορά στην εκτύπωση ενός έγχρωμου οικοτουριστικού οδηγού. Με την νέα οριοθέτηση 

του Γεωπάρκου απαιτείται πλέον η εκτύπωση νέου οικοτουριστικού οδηγού όπου θα 

συμπεριλαμβάνονται και οι νέες περιοχές και θα έχουμε ολοκληρωμένη παρουσίαση του Γεωπάρκου. Την 

περιγραφή των διαδρομών, πληροφορίες για την γεωλογία, την βιοποικιλότητα, την ιστορία και την 

λαογραφία. Θα τον προμηθεύονται οι επισκέπτες από τα κέντρα ενημέρωσης του Γεωπάρκου και από 

επιλεγμένα σημεία, όπως π.χ. αυτό του αεροδρόμιου Σητείας και του λιμανιού. Το παραδοτέο εκτός από 

την εκτύπωση του εντύπου θα περιλαμβάνει την συγκέντρωση όλου του υλικού, κειμένων και 

φωτογραφιών τα γραφιστικά και το δημιουργικό. Θα εκτυπωθεί σε τρείς γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, 

Γαλλικά).  

Οι εργασίες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του οδηγού όπως έχει 

περιγραφεί παραπάνω, συνοπτικά είναι:   

• Εργασία Οργάνωσης – Αξιολόγησης  φωτογραφιών  και πληροφοριών   

• Επεξεργασία Υλικού  

• Συγγραφή κειμένων  

• Μετάφραση   

• Επεξεργασία φωτογραφιών  

• Layout  

• Εκτύπωση  

 

Το αγγλικό και γαλλικό  κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να συνοδεύονται 

από βεβαίωση πιστοποιημένου μεταφραστή. 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Οδηγού δίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Περιγραφή Διαστάσεις Είδος χαρτιού Επεξεργασίες Βιβλιοδεσία Ποσότητα 

Οικοτουριστικός 

οδηγός τσέπης  

140 σελίδων και 4 

εξώφυλλο  

 

 

11.3 x 20.3 

Velvet 115 gr. 

(εσωτερικά) 

velvet 

300 gr. 

(εξώφυλλο) Με 

ματ 

πλαστικοποίηση. 

Μάτ 

πλαστικοποίηση 

και εκτύπωση 

με αλλαγή 4 

χρωμίας 

 

 

 

Κολλητό 

1.500 τεμ. 

Χ 3 

γλώσσες 

=4.500 

τεμ. 

 
Χάρτης Γεωπάρκου Σητείας  
Πρόκειται για ένα έντυπο ευρείας κυκλοφορίας που θα παρουσιάζει το σύνολο των νέων ορίων  του 

Γεωπάρκου. Στη μία όψη θα παρέχει τις πληροφορίες  συνοπτικά σε τρείς γλώσσες,  για όλες τις 

Γεωτουριστικές διαδρομές που αποτυπώνονται στο χάρτη. 

εξής : 

• Χαρτογραφικό υπόβαθρο του συνόλου του Γεωπάρκου σε κλίμακα 1:25.000 περίπου µε όλα τα 

αναγκαία γεωμορφολογικά στοιχεία, (οικισμοί, δρόμοι, ποτάμια, ονομασίες, μνημεία, υποδομές 

κλπ.).  

• Ανάγλυφο µε ισοϋψείς τουλάχιστον ανά 20 μέτρα. 

• Σαφή διάκριση του οδικού δικτύου σε πρωτεύον, δευτερεύον, τριτεύον και αγροτικό δίκτυο.  

• Με ευανάγνωστο ίχνος θα πρέπει να αναδεικνύονται οι τοπικές περιπατητικές και φυσιολατρικές 

διαδρομές καθώς και οι γεωδιαδρομές του Γεωπάρκου.  

• Στο πίσω μέρος ο χάρτης θα περιλαμβάνει στοιχεία για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του 

Γεωπάρκου καθώς και τις σχετικές υποδομές του. 

 

 Ο χάρτης επίσης θα περιλαμβάνει γενικά πληροφοριακά στοιχεία, όπως προσανατολισμό, γεωγραφικές 

συντεταγμένες, υψόμετρα σημείων και κορυφών, κλίμακα, και υπόμνημα συμβολισμών και για την 

Δημιουργία του θα απαιτηθούν οι εργασίες:  

• Δημιουργίας Χαρτογραφικού Υπόβαθρου ( µε ανάγλυφο ανά 20 µ)  

•Συλλογή, επεξεργασία  πληροφοριών που θα ενσωματωθούν,  

• Συγγραφή Κειμένων  

• Μετάφραση κειμένων  (αγγλικά)  
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• Layout  

• Εκτύπωση    

 

Το αγγλικό και γαλλικό  κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να συνοδεύονται 

από βεβαίωση πιστοποιημένου μεταφραστή. 

 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές του Οδηγού δίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 
Περιγραφή Διαστάσεις Είδος χαρτιού Επεξεργασίες Ποσότητα 

Χάρτης Γεωπάρκου 

Σητείας  

10.9 x 25 ( 

κλειστό ) 

50 χ 70 

( ανοικτό ) 

Velvet 115 gr. 

-Πολύπτυχο 

-Αναδιπλούμενος σε 

μορφή φυσαρμόνικας 

- Τετραχρωμία δύο 

όψεων. 

5000 τμχ. 

 

Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία κοινού ντοκιμαντέρ του Παραδοτέου 6.2.3 
Δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων 
Το παραδοτέο αφορά  την δημιουργία σπονδυλωτού ντοκιμαντέρ , για την κοινή προβολή των τεσσάρων 

Γεωπάρκων ,συνολικής διάρκειας 25 λεπτών καθώς και ένα περιληπτικό 5 λεπτών,   τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  για την προβολή των γεωπάρκων σε κοινές εκδηλώσεις, σε εκθέσεις, σε συνέδρια, στα 

κέντρα ενημέρωσης – πληροφόρησης, στα ΜΜΕ κ.α Ειδικότερα το περιληπτικό video μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για διαφημιστικούς σκοπούς. 

Η  ανάθεση θα γίνει  σε ειδικό, εξειδικευμένο συνεργείο για  την κινηματογραφική λήψη του απαραίτητου 

υλικού το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία του μέρους του ντοκιμαντέρ που αφορά το 

Γεωπάρκο της Σητείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το σενάριο που θα δοθούν από το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου- Εταίρος 4  (Παραδοτέο 6.4.2). 

Παραδοτέα 
Με βάση τις προδιαγραφές και την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ, θα παραχθεί  ψηφιακό υλικό για να 

καλυφθεί η προβολή του Γεωπάρκου Σητείας στη δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και 

Κυπριακών Γεωπάρκων. 

 

 
Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και αποστολή υλικού του Παραδοτέου 6.2.1 Συμμετοχή σε 
εκθέσεις   
Το Παραδοτέο αφορά τη συμμετοχή του Εταίρου στην Έκθεση του Βερολίνου για το έτη 2018-2019, σε 

κοινό Περίπτερο με τα άλλα Γεωπάρκα – Εταίρους.   Στόχος της κοινής συμμετοχής είναι η προβολή  του 

συνόλου των Γεωπάρκων εταίρων και κάθε Εταίρου ξεχωριστά, καθώς και των στόχων και δράσεων της 

παρούσας Διακρατικής  Συνεργασίας.  

 

Από κάθε Εταίρο θα συμμετέχει 1 άτομο. Οι δαπάνες για την ενοικίαση και τη διαμόρφωση του 

Περιπτέρου θα επιμεριστούν στους Εταίρους, ενώ κάθε Εταίρος θα αναλάβει την κάλυψη της μεταφοράς 

του απαιτούμενου εκθεσιακού υλικού.  

Ενδεικτικό υλικό τεκμηρίωσης του Παραδοτέου:  

• Βεβαίωση συμμετοχής,  

• φωτογραφικό υλικό 

• Έκθεση αποτελεσμάτων / επαφών 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις παραπάνω υπηρεσίες  ανέρχεται στο ποσό των 46.880,00€ € με 

ΦΠΑ 24% και θα αντιμετωπιστεί από  Πρόγραμμα  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-

2020. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Παραδοτέα    CPV 
Συνολική  Τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 
ΦΠΑ 
(24%) 

Συνολική Τιμή 
με  ΦΠΑ 

Κ.Α 

Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των 
ενημερωτικών εκδηλώσεων. Παραδοτέο 2.2.4 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα στο 

Γεωπάρκο Σητείας Ανάπτυξη. 

79952000- 2  1.612,90 387,10 2. 000,00 

70-6117.001 

Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς 
και το απαραίτητο υλικό. Παραδοτέο 3.2.1 Δράσεις 

επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την 

υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού 

 

 

 

 

80522000-9 

 

 

 

 

 

 

 

1.612,90 

 

 

 

 

 

387,10 

 

 

 

 

 

2. 000,00 

 

 

 

 

 

70-6117.001 

Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του 
Παραδοτέο 5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές 

εκδηλώσεις 

79952100- 3 7.258,10 1.741,90 9.000,00 

 

 

 

70-6117.001 

Υπηρεσίες διαμονής και φιλοξενίας. Παραδοτέο 

6.2.4 Φιλοξενία δημοσιογράφων 
63510000-7 5.564,50 1.335,50 6.900,00 

 

 

00-6433.003 

Ενοικίαση και διαμόρφωση περιπτέρου και 
αποστολή υλικού. Παραδοτέο 6.2.1 Συμμετοχή σε 

εκθέσεις   
79950000-8 3.935,50 944,50 4.880,00 

 

 

00-6432.002 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού και παραγωγής υλικού 
προβολής του Παραδοτέο 6.2.2 Παραγωγή υλικού 

προβολής 

79341100-7  

 

 

14.596,80 3.503,20 18.100,00 

 

 

 

70-6615.001 

Κινηματογραφική λήψη υλικού για τη δημιουργία 
κοινού ντοκιμαντέρ. Παραδοτέο 6.2.3 Δημιουργία 

σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών και 

Κυπριακών Γεωπάρκων 

79960000-1 3.225,80 774,20 4.000,00 

 

 

 

 

70-6117.001 

ΣΥΝΟΛΟ 37.806,50€ 9.073,50€ 46.880,00€  

 

CPV:   79952000-2 Υπηρεσίες  εκδηλώσεων 

CPV:   79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

CPV:   79950000–8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

CPV:   80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 

CPV:   63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 

CPV:   79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

CPV:   79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 
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∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 
(1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 
ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  (2.2.4)   
2. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (WORKSHOP) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (3.2.1)   
3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 5.2.1  
4. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 6.2.4  
5. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 6.2.2  
6. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 6.2.3  
7. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 6.2.1) 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ: 
1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ  
3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ   
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ  
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
6. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΗΨΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΟΙΝΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  
 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
 

ΕΝΤΥΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  …………………………….. 
ΠΡΟΣ:  

  ∆ΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ    

Ε∆ΡΑ:……………………………………….. 

 

Ο∆ΟΣ: - ΑΡΙΘΜΟΣ - 
Τ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:……………………………………….. 

∆.Ο.Υ.:……………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… 

FAX:…………………………… 
Αρ. Μελέτης 28/2018 

E-MAIL:…………………………………….. 

 

 
 

 

Ημερομηνία 

Ο προσφέρων 

 

Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή 

 

  

Παραδοτέα    Συνολική Τιµή 
χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ  
(24%) 

Συνολική  
Τιµή µε  ΦΠΑ 

Υπηρεσίες διοργάνωσης και διεξαγωγής των 
ενηµερωτικών εκδηλώσεων. Παραδοτέο 2.2.4 
Ενηµερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραµµα στο Γεωπάρκο 
Σητείας Ανάπτυξη. 

   

Υπηρεσίες διοργάνωσης των εργαστηρίων καθώς και το 
απαραίτητο υλικό. Παραδοτέο 3.2.1 ∆ράσεις επιµόρφωσης 
- ενηµέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη 
του Γεωτουρισµού 

   

Υπηρεσίες διοργάνωσης και υλοποίησης των  
πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Παραδοτέο 
5.2.1 Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις 

   

Υπηρεσίες διαµονής και φιλοξενίας. Παραδοτέο 6.2.4 
Φιλοξενία δηµοσιογράφων    

Ενοικίαση και διαµόρφωση περιπτέρου και αποστολή 
υλικού. Παραδοτέο 6.2.1 Συµµετοχή σε εκθέσεις      

Υπηρεσίες σχεδιασµού και παραγωγής υλικού 
προβολής του Παραδοτέο 6.2.2 Παραγωγή υλικού 
προβολής 

   

Κινηµατογραφική λήψη υλικού για τη δηµιουργία κοινού 
ντοκιµαντέρ. Παραδοτέο 6.2.3 ∆ηµιουργία σπονδυλωτού 
video-teaser Ελληνικών και Κυπριακών Γεωπάρκων 

   

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

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: ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6273 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Π.ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9 ,72300,ΣΗΤΕΙΑ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες:  Ξηραδάκη Ειρήνη, Περάκης Βαγγέλης 

- Τηλέφωνο: 28433  40518, 41202 

- Ηλ. ταχυδρομείο: xiradaki@sitia.gr, perakisv@sitia.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.sitia.gr, 

www.promitheus.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ 
CPV:   79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

CPV:   79952100-3 Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 

CPV:   79950000–8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

CPV:   80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης 

CPV:   63510000-7 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 

CPV:   79341100-7 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

CPV:   79960000-1 Φωτογραφικές και συναφείς υπηρεσίες 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 
: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

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

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

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

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

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

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
 

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

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii
· 

• δωροδοκίαix,x
· 

• απάτηxi
· 

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·
 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii
· 

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)xix
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xx

: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 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 ;
xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):
 xxiii

 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  

τις περιστάσεις
xxvi 

 

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 IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxvii

; του: 

Να αναφερθεί η ονοµασία του 
Επιµελητηρίου και ο αριθµός εγγραφής σε 
αυτό. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(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: 

1) Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για την τελευταία 
τριετία (2017, 2016, 2015) είναι ο εξής xxviii: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) 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: 

[…................................…] 
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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: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxix

, ( 

2015-2017) ο οικονομικός φορέας 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 ιδιωτικούς
xxx

: 

Αριθμός ετών 2015-2017:  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxxi

, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) 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) [……] 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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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 

αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxiv.

 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Δήμο Σητείας, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει με το  παρόν 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης  

ΕΡΓΑΣΙΑ :  Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 

ΓΕΩΠΑΡΚΑ , προϋπολογισμού δημοπρατούμενης εργασίας  46.880,00 €   με ΦΠΑ). 
 

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

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

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

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

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

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

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

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

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

 

xxviii
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxx
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxi
 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. 
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xxxii

 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.  

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv
 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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Οδηγία για τη συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή του ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης. 

Α. Το ΤΕΥΔ της παρούσας σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου σε 

επεξεργάσιμη μορφή, αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη 

διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν  και να το 

υποβάλουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής στην αναθέτουσα αρχή 

 

Β. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται κατά περίπτωση ως εξής: 

I. Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και VI) 

συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα. 

 

II. Το μέρος ΙΙ αφορά πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα. 

 

II.A Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς με την επισήμανση πως το ερώτημα 

σχετικά με την εγγραφή σε επίσημο κατάλογο/μητρώο εγγεγραμμένων οικονομικών φορέων απαντάται 

αρνητικά για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα καθόσον ΔΕΝ υφίσταται επί του 

παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016 και απαντάται θετικά μόνο από 

αλλοδαπούς  οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που υφίσταται η εν λόγω εγγραφή τους σε επίσημο 

κατάλογο της χώρας εγκατάστασής τους ή ακόμα και από ημεδαπούς οικονομικούς φορείς που είναι 

εγγεγραμμένοι σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας.  

Κατά συνέπεια, μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος κατά τα ανωτέρω, σε επίσημο 

κατάλογο, συμπληρώνει, πέρα από την ένδειξη «ΝΑΙ»  και τα στοιχεία α έως ε που ακολουθούν. 

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου 

άρθρου, και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο. 

Επίσης, το ερώτημα του τρόπου συμμετοχής αφορά την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 

ως ένωση. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, συμπληρώνονται τα ερωτήματα (α) έως (γ) που παρατίθενται 

παρακάτω. Επίσης, όταν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει υπό τη μορφή ένωσης, τότε υποβάλλονται 

χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε μέλος – φορέα της ένωσης, σύμφωνα με το μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος 

ΙΙ. 

ΙΙ.Β Το μέρος ΙΙ.Β  

Συμπληρώνεται το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

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

διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ, ήτοι συμπληρώνεται το/α όνομα/ατα του/ων 

φυσικού/ών προσώπου/ων το/α οποίο/α είναι αρμόδιο/α να εκπροσωπεί/ούν τον οικονομικό φορέα είτε 

με βάση τα νομιμοποιητικά έγγραφα του οικονομικού φορέα (π.χ καταστατικό/ΦΕΚ), είτε με βάση ειδική 

εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία στο 

πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ. 

 

ΙΙ.Γ Το μέρος ΙΙ.Γ. αφορά την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και απαντάται από τους οικονομικούς φορείς θετικά ή αρνητικά. Στην περίπτωση που απαντάται θετικά 

θα πρέπει να επισυναφθεί χωριστό ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς   

 





 

Σελίδα 69 

                                                                                                                                                                                                 

ΙΙΙ & IV Τα μέρη ΙΙΙ.Α ,Β,Γ (λόγοι αποκλεισμού) και το μέρος IV.Α ,Β,Γ συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση 
από τους οικονομικούς φορείς. Στο μέρος IV.Α να αναφερθεί η ονομασία του Επιμελητηρίου καθώς και ο 

αριθμός εγγραφής σε αυτό (αριθμός μητρώου). 

 

VI Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την/τις 
υπογραφή/ές, η/οι οποία/ες δεν απαιτείται να φέρει/ουν θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

 

Επισημαίνεται ότι , όπου στο παρόν έντυπο αναγράφεται διαδικτυακή διεύθυνση δημόσιας αρχής για 

έκδοση  πιστοποιητικών  ή άλλων εγγράφων, δεν συμπληρώνεται, διότι στη χώρα μας δεν υπάρχει 

δυνατότητα πρόσβασης των αναθετουσών αρχών σε εθνική βάση δεδομένων προς αναζήτηση των 

σχετικών πιστοποιητικών. 

Ως εθνικές βάσεις δεδομένων νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 6 & 7 του ν. 4412/2016, 

ηλεκτρονικές βάσεις, οι οποίες λειτουργούν και τηρούνται σε εθνικό επίπεδο από οποιοδήποτε κράτος-

μέλος, περιέχουν σχετικές πληροφορίες για τους οικονομικούς φορείς και οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές τόσο του κράτους – μέλους, στο οποίο τηρούνται, όσο και 

από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών υπό τους ίδιους όρους, ήτοι παρέχουν ισότιμη, 

απευθείας και δωρεάν πρόσβαση. 

Υπό το πρίσμα αυτό, προς τον σκοπό εφαρμογής του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, επισημαίνεται ότι στην 

Ελλάδα δεν υφίστανται εθνικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες να παρέχουν απευθείας, καθολική και 

δωρεάν πρόσβαση στις αναθέτουσες αρχές οποιουδήποτε κράτους- μέλους, για την άντληση των σχετικών 

δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων.  

Κατά συνέπεια, δεδομένης της μη ύπαρξης, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στην Ελλάδα εθνικών 

βάσεων δεδομένων, οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς δεν συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο (διαδικτυακή 

διεύθυνση) , εκτός εάν επικαλούνται πιστοποιητικό που τους αφορά και διατίθεται σε εθνική βάση 

δεδομένων άλλου κράτους- μέλους, οι δε αλλοδαποί ενδέχεται να συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο, 

εφόσον έχουν δηλώσει στα πεδία του ΤΕΥΔ εθνική βάση δεδομένων, στην οποία διατίθεται συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό που επικαλούνται. 

 

Γ. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθ. 107  του Ν. 4497/17 κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του 

άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 

φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση), 

τότε αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να υπογράψει  το ΤΕΥΔ. 

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, δηλαδή όπου 

περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός 

οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό (όπως π.χ. ο 

διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του ΔΣ στην περίπτωση μιας ανώνυμης εταιρείας ή οι διαχειριστές 

μιας ετερρόρυθμης ή ομόρρυθμης εταιρείας ή στην περίπτωση οποιουδήποτε νομικού προσώπου για το 

οποίο έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό περισσότερα του ενός 
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πρόσωπα), τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν  το ίδιο ΤΕΥΔ ή σύμφωνα με την 

ανωτέρω διάταξη (παρ. 13 του άρθ. 107  του Ν. 4497/17)  δύναται να υπογραφεί το ΤΕΥΔ Μόνο από το 

Νόμιμο Εκπρόσωπο του νομικού προσώπου 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. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθούν και να 

υποβληθούν για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστά ΤΕΥΔ, στα οποία παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV. Τα χωριστά ΤΕΥΔ υπογράφονται  από τους αντίστοιχους 

οικονομικούς φορείς - μέλη της ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ( Καλής Εκτέλεσης )    

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. ) 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

 

Προς: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ  
   
Διεύθυνση Φορέα: (να αναφερθεί η διεύθυνση) 
 

Εγγύηση με αριθμό ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται 

με όλα τα μέλη της ένωσης) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

για την καλή εκτέλεση της ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Παροχή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ  συμβατικής αξίας …………., ………………… ευρώ  σύμφωνα με 

την   5166 /20-09-2018 επαναληπτική ∆ιακήρυξη του ∆ήµου Σητείας  
 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το 

δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 




