
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

   

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, 

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000

Αριθ. Διακήρυξης: 2062/10-03-2021 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.937,60 €  (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 203 και 206 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  -  Εμβάθυνση  της  Δημοκρατίας  -  Ενίσχυση  της  Συμμετοχής  -  Βελτίωση  της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό  του  πλαισίου  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ΦΟΔΣΑ  -  Ρυθμίσεις  για  την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
β) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει.
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γ)  του  ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  Α΄  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
δ) της παρ. 1θ του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
ε) του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 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».
στ) της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ
του  Ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  16.2.2011  για  την  καταπολέμηση  των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
ζ) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις  διατάξεις  της  αριθ.  57654/22.5.2017  (ΦΕΚ  Β΄  1781)  απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

3. Την  αριθ.  158/2016  Απόφαση  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΦΕΚ  Β΄  3698)
«Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».

4. Τις  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  με  αριθ.  15/α.π.5797/25.11.2016  (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)
«Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
του  ν.  4412/2016  (Α  147)”»  και  23/α.π.949/13.2.2018  (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)  «Ειδικά  θέματα
συμπλήρωσης  του  Τυποποιημένου  Εντύπου Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  και  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».

5. Την  αριθ.  239/2018  (ΑΔΑ:ΩΜΩΨΩΞΛ-ΑΚ9)  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Παλαμά  για  την  Έγκριση
Υποβολής  Πρότασης  Χρηματοδότησης  με  τίτλο  «ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  -  ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Μέτρο
19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER».

6. Την  Α.Π.  4946/23-12-2019  (ΑΔΑ:  Ψ1ΚΡ7ΛΡ-0Ω2)  απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Ένταξη της πράξεως  με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011056645, με τα στοιχεία του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020.

7. Την αριθ. 5/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΤΛΩΞΛ-ΜΨΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την  Αποδοχή ένταξης της
πράξης  με  τίτλο  "ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  -  ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"  στο  Πρόγραμμα
Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014-2020,  Τοπικό  Πρόγραμμα  CLLD/LEADER,  Μέτρο  19  «Τοπική  Ανάπτυξη  με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER».

8. Την αριθμ. 17/2020  Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά για
την  προμήθεια  «ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  -  ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού 34.937,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

9. Το  αριθ.  πρωτ.  3709/01-06-2020   τεκμηριωμένο  αίτημα  για  την  έκδοση  Απόφασης  Ανάληψης
Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε ως πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ.: 20REQ0067981302020-
06-01 

10. Ότι η υπηρεσία φέρει τους ακόλουθους κωδικούς CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»
11.Την αριθ. πρωτ. 303/01-06-2020 (ΑΔΑ:69ΝΖΩΞΛ-ΧΙ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου για

την  έγκριση  της  δαπάνης  και  τη  διάθεση  πίστωσης  συνολικού  ύψους  34.937,60€  για  την  πληρωμή
ισόποσης  δαπάνης  σε  βάρος  του  ΚΑ  61-7135.01 «ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  -  ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2020.  

12. Ότι η ανωτέρω ΑΑΥ καταχωρήθηκε ως εγκεκριμένο αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθ.: 20REQ006799612 2020-
06-02
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13.Την αριθ.5/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΨ6ΩΞΛ-7ΣΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση τριμελούς
επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμών  προμηθειών  –  παροχής  γενικών  υπηρεσιών  για  τις  δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών – παροχής γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 για το έτος 2020.

14.Το γεγονός ότι η προμήθεια «Δημιουργία ιστορικού έργου του Δήμου Παλαμά με τίτλο : ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
- ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020,  Τοπικό Πρόγραμμα  CLLD/LEADER,  Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη πρωτοβουλία
τοπικών  κοινοτήτων  CLLD/LEADER» με  συγχρηματοδότηση  από  το  Ε.Γ.Τ.Τ.Α  (Κωδικός:  Σ.Α.  082/1,
ΣΑΕ:2017ΣΕ08210000).

15.Την  αριθ.  232/2020  (ΑΔΑ:  Ψ1Υ6ΩΞΛ-ΞΦΘ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής   για  την  "  Έγκριση
επικαιροποιημένης μελέτης,  τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων σχεδίου διακήρυξης  του με
ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»".

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Δημιουργία ιστορικού έργου του
Δήμου  Παλαμά  με  τίτλο:  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ -  ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού 34.937,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1: Ορισμοί – Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό
Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού 
Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή διευκρινίσεων
Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης
Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Άρθρο 8:  Γλώσσα 
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Άρθρο 10: Λόγοι αποκλεισμού από συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης – Αποκλεισμός 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής 
Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών
Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 14: Εγγυήσεις
Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών
Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Άρθρο 17: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης – Τρόπος αξιολόγησης προσφορών και βαθμολόγηση
Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Άρθρο 21: Κατακύρωση προμήθειας – Σύναψη σύμβασης
Άρθρο 22 : Ματαίωση διαδικασίας
Άρθρο 23: Ενστάσεις – Δικαστική προστασία
Άρθρο 24: Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι  εκτέλεσης  –

Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης
Άρθρο 25: Παρακολούθηση και παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας - Ποινικές ρήτρες 
Άρθρο 26: Τρόπος πληρωμής 
Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
Άρθρο 28: Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  της  σύμβασης –  Δικαστική  επίλυση

διαφορών
Άρθρο 29 : Υπεργολαβία
Άρθρο 30: Δημοσιότητα - Δημοσιεύσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του
Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ.

Άρθρο 1: Ορισμοί   -   Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό    

1.1 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την
αντίστοιχη σημασία:

 Αναθέτουσα Αρχή  : ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
 Ενδιαφερόμενος  ή  Οικονομικός  φορέας  :  κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  ή  ένωση  αυτών  που

προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 
 Διαγωνιζόμενος ή προσφέρων  : ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.
 Έγγραφα της σύμβασης  :  Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας έγγραφα, που μετά την

υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
 Επιτροπή Διαγωνισμού ή Επιτροπή ή ΕΔ  : η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και

αξιολόγησης  προσφορών  (γνωμοδοτικό  όργανο),  η  οποία  συγκροτείται  με  απόφαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Παλαμά,  εφαρμοζόμενων  των  διατάξεων  περί  δημοσίων
συμβάσεων.

 Επιτροπή  Αξιολόγησης  Ενστάσεων  :  η  Επιτροπή  (γνωμοδοτικό  όργανο)  που  συγκροτείται  με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την εξέταση των προβλεπόμενων στον νόμο
ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

 Υπεύθυνη Δήλωση:   Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.
 Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ):   Πρόκειται  για  την  Υπεύθυνη  Δήλωση  του

άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

1.2      Υπηρεσία που συντονίζει τον διαγωνισμό:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Οδός: Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4,  Παλαμάς,  Τ.Κ.: 432 00,  
Πληροφορίες:  Άρης Μάντζος,  Τηλ.: 2444350144, Φαξ: 2444350117
Email:    info  @  palamascity  .  gr  ,   Ιστοσελίδα:  http  ://  www  .  palamas  .  gr  ,  Κωδικός NUTS: EL611

Άρθρο 2: Αντικείμενο του διαγωνισμού

2.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια  «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», σύμφωνα  με  την  αριθμ.  17/2020  Μελέτη  της  Δ/νσης  Διοικητικών  και  Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά.

2.2 Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 
2.3 Στην αριθμ. 17/2020  Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά
περιλαμβάνονται  η  τεχνική  περιγραφή-προδιαγραφές  της  προκηρυσσόμενης  προμήθειας,  ο  ενδεικτικός
προϋπολογισμός και η συγγραφή υποχρεώσεων. 

Άρθρο 3: Ενδεικτικός προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

Η δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 32.960,00€ συν
ΦΠΑ (6%) 1.977,60€, δηλαδή συνολικά στο ποσό των  34.937,60 € και θα βαρύνει τον  Κ.Α.  61-7135.01-
«ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020. 
Η  χρηματοδότηση  γίνεται  από  το  Πρόγραμμα  Αγροτικής  Ανάπτυξης  της  Ελλάδας  2014-2020,  Τοπικό
Πρόγραμμα CLLD/LEADER, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER»,
με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Τ.Α (Κωδικός: Σ.Α. 082/1,  ΣΑΕ:2017ΣΕ08210000).
Άρθρο 4: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
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Ο συνοπτικός  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στο  Δημαρχείο  Παλαμά  (Β.  Παπακυρίτση  4,  Τ.Κ.43200,  1ος
όροφος)  στις 23 του μηνός Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης  των  προσφορών)  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  που  συγκροτήθηκε  με  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλαμά, όπως ισχύει. 
Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ και ώρα λήξης 10:30 π.μ.

Άρθρο 5: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης από ενδιαφερόμενους - Παροχή διευκρινίσεων

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ)
είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Παλαμά (Δημαρχείο Παλαμά , οδός Β. Παπακυρίτση 4, Τ.Κ. 43200), τις
εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  9:00  π.μ.  -  14:00  μ.μ.,  είτε  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  Δήμου  Παλαμά
<<www.palamas.gr – Διαφάνεια - Διαγωνισμοί – Προμηθειών>>, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του ενδιαφερομένου στα e-mail:  arismantzos  @  palamascity  .  gr  
και  info  @  palamascity  .  gr   .  Αρμόδιος  υπάλληλος  για  το  Τμήμα  Προμηθειών:  Άρης  Μάντζος,  τηλ.:
2444350144, fax: 2444350117.

5.2 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να
ζητούνται  εγγράφως από τους  ενδιαφερόμενους  μέχρι  και  επτά (7)  ημέρες  πριν  από την  καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή  συγκεκριμένα  μέχρι  τις  16/03/2021.  Οι  πληροφορίες  ή
διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών,  ήτοι  μέχρι  τις  19/03/2021,  εφόσον  τα  σχετικά  αιτήματα  έχουν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα
σύμφωνα  με  τα  προαναφερόμενα.  Επισημαίνεται  ότι  τα  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών
πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.

Άρθρο 6: Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης, είναι κατά σειρά ισχύος τους  (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων
που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η παρούσα διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Η αριθμ. 17/2020  Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά.

Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών - Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στο εξωτερικό μέρος του
οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη «Προσφορά», 
β) η επωνυμία και η ταχ. δ/νση της αναθέτουσας αρχής:
       "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4, ΤΚ 432 00, ΠΑΛΑΜΑΣ"
γ) ο τίτλος της παρούσας σύμβασης υπηρεσίας,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, ταχ. δ/νση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail).

7.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης,
β)  Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει  τα τεχνικά
στοιχεία  της  προσφοράς,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  12  της  παρούσας  διακήρυξης.  Αν  τα  τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και 
γ)  Ξεχωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»,  ο  οποίος  περιέχει  τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης. 
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ.
7.1 του παρόντος άρθρου.

7.3 Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  δημόσιας  σύμβασης
προμηθειών,  πρέπει να υποβάλλουν προσφορά  είτε με κατάθεσή της ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας (10:00 πμ - 10:30 πμ) είτε
με  αποστολή της (ταχυδρομική  ή  άλλη)  στο  γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Δήμου (ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ -  Β.
ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4, ΤΚ 43200, ΠΑΛΑΜΑΣ)  πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
(προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού).

7.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού  προ  της  εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  στο  άρθρο  4  της  παρούσας  για  την
αποσφράγιση.

7.5 Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην αρμόδια
Επιτροπή  Διαγωνισμού,  κηρύσσεται  από  τον  πρόεδρο  αυτής,  μισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξης.  Η
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει,
συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη  της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης  από  τον  πρόεδρο  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

7.6  Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

7.7 Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  οικονομικό  φορέα  ή,  σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

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

Άρθρο 8: Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  όλα τα περιλαμβανόμενα σε  αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το  ν.  1497/1984
(Α΄188).  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.  Ειδικά  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική
γλώσσα  επικυρωμένη είτε  από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

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). Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση
οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου  και  δικαιολογητικού  που  αφορά  αλλοδαπή  επιχείρηση  με  τη  μορφή
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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.  Ειδικά τα αλλοδαπά
ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τυχόν  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  μπορούν  να  υποβάλλονται  στην  αγγλική  γλώσσα,  χωρίς  να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας.
Οι  ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από  όλους  τους  οικονομικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπό  τους
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε
μέλους  της  ένωσης,  εκφρασμένο  σε  ποσοστό,  καθώς  και  ο  εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής.  Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση,
η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Οι  ενώσεις  δεν  υποχρεούνται  να  λαμβάνουν  ορισμένη  νομική  μορφή  προκειμένου  να  υποβάλουν
προσφορά. Εφόσον όμως μια ένωση καταστεί  ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε
διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

Άρθρο  10:  Λόγοι  αποκλεισμού  από  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  –  Αποκλεισμός
οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

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:

10 .1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη1 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 

α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, 
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του 
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 

β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του 
Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της 
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση 
του οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.

[7]





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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας 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  στους 
διαχειριστές.

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

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου2.

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

2 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 
του ν. 4497/2017
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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 3

10.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

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

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους4. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού  φορέα,  μέσα  σε  χρονικό διάστημα δύο (2)  ετών πριν  από την  ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 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 ισχύ5 (βλέπε ΤΕΥΔ, μέρος  ΙΙΙΓ).

10.3 Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 10.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα,
σύμφωνα με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου 73 ν.  4412/2016,  πριν  από την  εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

3 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
4 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα    περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
5 Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
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10.4. Αποκλείεται6 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20167, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας8, 

 (γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10.2 της παρούσας, 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 9

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 

10.5. 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 

10.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 10.1, 10.2. γ)10 και 10.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
6 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους 
λόγους αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία
αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο
73 παρ. 4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει 
αντιστοίχως τις επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις 
συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 10.2.
7 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 
έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.
8 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των 
ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 10.2. 
9 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 
4497/2017. 
10 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017.
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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 11.

10.7. 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.

10.8. 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.

Άρθρο 11: Κριτήρια επιλογής
11.1 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παρόν άρθρο
ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις.

11.2 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς  όσον αφορά την
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε
άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  αυτό.  Για  την  απόδειξη  της  προαναφερόμενης  απαίτησης
καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.

11.3 Οι ελάχιστες αναγκαίες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς όσον αφορά την
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, είναι:
 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους καθώς
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Ειδικότερα απαιτείται
από  τους  οικονομικούς  φορείς,  να  διαθέτουν  ικανοποιητικό  επίπεδο  εμπειρίας,  στο  αντικείμενο  της
παρούσας Διακήρυξης, αποδεικνυόμενο  με  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης  από  συμβάσεις  που  έχουν
εκτελεστεί κατά το παρελθόν για αντίστοιχες εκδόσεις τουλάχιστον  των τριών (3) τελευταίων ετών. Ως
ελάχιστο  κριτήριο  ποιοτικής  επάρκειας  τίθεται  το  ακόλουθο:  ο  οικονομικός  φορέας  να  διαθέτει
τουλάχιστον  τρείς  (3)  συμβάσεις  προμηθειών  ανάλογου  περιεχομένου,  αποδεικνυόμενων  από  τις
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των τριών έργων. 

11.4 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεση τους τα αναγκαία μέσα, με την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

          Στην περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ή ένωση αυτών, στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των

11 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 5 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

          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.

11.5 Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Για την απόδειξη της ανωτέρω συμμόρφωσης θα πρέπει να διαθέτουν το ακόλουθο πιστοποιητικό σε ισχύ:

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας   EN     ISO   9001:2015  .

Άρθρο 12: Περιεχόμενο φακέλων προσφορών

Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κάθε  προσφέρων  που  λαμβάνει  μέρος  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  οφείλει  να  προσκομίσει  εντός  του
ξεχωριστού  σφραγισμένου  φακέλου  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  επί  ποινή
αποκλεισμού τα ακόλουθα έγγραφα: 

Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α.1.1 
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ
3698/Β’/16-11-2016,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  πληροί  τις  ακόλουθες
προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται,
β)  πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθορισθεί  στο  άρθρο  11  της  παρούσας
διακήρυξης.
Το ΤΕΥΔ συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15/α.π.5797/25.11.2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ) και 23/α.π.949/13.2.2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ) και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 107 παρ. 13 του ν. 4497/2017,
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης (Παράρτημα διακήρυξης) και θα διατίθεται σε
επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .doc) ώστε οι  οικονομικοί  φορείς  να το συμπληρώσουν, υπογράψουν και
συμπεριλάβουν στην προσφορά τους. 

Α.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κάθε  προσφέρων  που  λαμβάνει  μέρος  στον  παρόντα  διαγωνισμό,  οφείλει  να  προσκομίσει  εντός  του
ξεχωριστού σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» επί  ποινή αποκλεισμού τα
ακόλουθα έγγραφα: 

Α.2.1
Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας που να καλύπτει τα ζητούμενα
της  αριθμ. 17/2020  Μελέτη της  Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά  ως
προς: 
Α) τη Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτέλεση της εργασίας και 
Β) τη Σύνθεση της Ομάδας Έργου. Πιο συγκεκριμένα, τα στελέχη που θα απασχοληθούν στην Ομάδα Έργου
θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία:
 Το αντικείμενο εργασίας που θα καλύψουν
 Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του Έργου
 Βιογραφικό Σημείωμα
 Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Έργου, για εκείνα τα μέλη που δεν ανήκουν στο τακτικό

προσωπικό  του  υποψηφίου  Αναδόχου  για  την  εκτέλεση  του  έργου  της  παρούσας,  στην  οποία
αναλαμβάνεται η δέσμευση συμμετοχής στην προσδιορισθείσα θέση
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Συνεπώς  εντός  του  φακέλου  της  Τεχνικής  Προσφοράς  θα  πρέπει  να  συμπεριληφθεί  το  σύνολο  των
αναγκαίων  αποδεικτικών  μέσων  για  την  βαθμολόγηση  του  συμμετέχοντα  οικονομικού  φορέα,  όπως
δείγματα  εργασιών,  αντίγραφα  των  σχετικών  πιστοποιητικών  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
διαχείρισης ως και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα της Ομάδας Έργου 

Α.2.2
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται:
α) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της αριθμ. 17/2020
Μελέτη  της  Δ/νσης  Διοικητικών  και  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Παλαμά,  τους  οποίους  έλαβε
γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι  η προμήθεια θα εκτελεστεί  σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην αριθμ. 17/2020  Μελέτη ως υποχρεώσεις του αναδόχου
β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Α.2.3
Οι διαγωνιζόμενοι, καθώς και οι οικονομικοί φορείς στις ικανότητες των οποίων τυχόν στηρίζονται για το
κριτήριο επιλογής σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του άρθρου 11.3 της παρούσας, θα
πρέπει να καταθέσουν υπογεγραμμένο, το Συνοδευτικό έντυπο (βλ. Παράρτημα ΙΙ):  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ.

Κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  δηλώνονται  από  τον  οικονομικό  φορέα  τα  στοιχεία  εκείνα  της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  Τα στοιχεία αυτά αφορούν τα τεχνικά ή εμπορικά
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  καταθέτει  Υπεύθυνη
Δήλωση στην οποία αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλουν
την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης  πληροφορίας,  καθώς  και  τους  λόγους  που  καθιστούν  τη
συγκεκριμένη  πληροφορία  εμπιστευτική.  Επισημαίνεται  ότι  δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές
πληροφορίες σχετικές με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.

Α.3 Τρόπος υποβολής εγγράφων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»  :  
Οι  Υπεύθυνες  δηλώσεις  και  το  ΤΕΥΔ,  καθώς  και  το  έντυπο  Ενημέρωσης  για  την  Επεξεργασία  των
προσωπικών  δεδομένων,  θα  είναι  πρωτότυπα. Δεν  απαιτείται  να  φέρουν  θεώρηση  του  γνησίου  της
υπογραφής. Οι Υπεύθυνες δηλώσεις και το ΤΕΥΔ,  καθώς και το έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία
των  προσωπικών  δεδομένων,  μπορούν  να  υπογράφονται  έως  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.  
Οι  Υπεύθυνες δηλώσεις των τρίτων απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους και
μπορούν να υπογράφονται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα  και
να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Τα ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Ειδικά  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

Β. ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
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Στον  ξεχωριστό  σφραγισμένο φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  περιλαμβάνεται  η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου
και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και θα δίνεται ανά μονάδα.
 Κριτήριο  ανάθεσης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.
 Η προσφορά κατατίθεται για την συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας.
 Εφόσον  υφίστανται  ισοδύναμες  προφορές,  δηλαδή  προσφορές  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, ο ανάδοχος επιλέγεται 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.

 Στην προσφερόμενη τιμή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις,  η
δαπάνη δημοσίευσης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την
παράδοση της υπηρεσίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και στην αριθμ.
17/2020  Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά.

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές στις κάτωθι περιπτώσεις:
 Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ευρώ  ή  που

καθορίζεται  σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με
την  επιφύλαξη  της  παρ.  4  του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών

13.1  Οι προσφορές  θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για    έξι (6) μήνες   από την
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

13.2  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  αυτόν  που  προβλέπεται  στο  παρόν  άρθρο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13.3 Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να
παρατείνει την ισχύ της. Η παράταση μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο  με  την  ανωτέρω  αρχική  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς.  Για  τους  οικονομικούς  φορείς  που
αποδέχονται την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν  για  το  επιπλέον  αυτό  χρονικό  διάστημα.  Κατά  τα  λοιπά,  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του
άρθρου 97 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: Εγγυήσεις

14.1 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι
διατυπωμένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

14.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολή συμμετοχής ποσού 659,00 €.
 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συμμετοχής πρέπει να είναι μεγαλύτερος του χρόνου ισχύος της προσφοράς
κατά ένα (1) μήνα. 

14.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση, το
ύψος  της  οποίας  καθορίζεται  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  Φ.Π.Α.  Η  εγγύηση
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

14.4 Οι  εγγυήσεις  του  παρόντος  άρθρου  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ή  χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της  ΣΔΣ  και  έχουν,  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

14.5  Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 15: Λόγοι απόρριψης προσφορών
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 7, 8, 12, 13, 16, 18 και 19  της παρούσας διακήρυξης ή υποβλήθηκε
κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
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 τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσας 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 το άρθρο 18 της
παρούσας διακήρυξης.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

Άρθρο 16: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού - Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

16.1 Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από
αυτούς. 

16.2  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς
και  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή
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Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη  της.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  μονογράφονται  και
σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα
που θα ορισθεί από την Επιτροπή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των διαγωνιζόμενων που δικαιούνται να
παρευρεθούν.  

16.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα
με  τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με
βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς  βάσει  της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

16.4  Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  την  Επιτροπή  σε  σχετική  πρόσκληση  και  ακολουθεί  σχετική
ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια των
παρ. 16.2 και 16.3 οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης. 

16.5 Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών  προσφορών  μπορεί  να  γίνει  σε  μία  δημόσια  συνεδρίαση,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού.

16.6 Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

16.7 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Παλαμά, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφα των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών όλων των ανωτέρω σταδίων. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
καθώς και το άρθρο 23 της παρούσας διακήρυξης.

Άρθρο 17: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης -  Τρόπος αξιολόγησης προσφορών και βαθμολόγηση

17.1 Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  με  κριτήριο  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

17.2 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του ν. 4412/2016 και
ειδικότερα:
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιμής  αξιολογούνται  μόνο  οι  προσφορές  που  είναι  αποδεκτές,  σύμφωνα  με  τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
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17.3 Οι τεχνικές προσφορές θα βαθμολογηθούν με βάση τα κατωτέρω και με τους συντελεστές βαρύτητας
που παρουσιάζονται παρακάτω:

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής
Βαρύτητας

Α. Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας & Απόδοσης 50%

Α.1
Σαφήνεια της τεχνικής προσφοράς ως προς την κατανόηση και την 
κάλυψη των απαιτήσεων του έργου με βάση τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης 15%

Α.2
Ποιότητα της προσφοράς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης- πρωτόκολλα ποιοτικής διαχείρισης με βάση τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης 15%

Α.2

Μεθοδολογική ανάπτυξη της υλοποίησης του έργου και κατανόηση 
των ιδιαιτεροτήτων αυτής. Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των απαραίτητων εργαλείων 
υποστήριξης της εφαρμογής της, 20%

Β. Σύνθεση «Ομάδας Έργου» 50%

Β.1 Δομή, οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας Έργου – Μεθοδολογία 
υλοποίησης προμήθειας με βάση τις προδιαγραφές της διακήρυξης 25%

Β.2
Επάρκεια στελεχών Ομάδας Έργου (επιστημονικό – τεχνικό επιτελείο) 
με βάση τις προδιαγραφές της διακήρυξης 25%

17.4 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών:

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4+... Σν*Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  τεχνικής  και  οικονομικής  αξιολόγησης  κατά  τα  προηγούμενα,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
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Β = 0,80 * (Ui / Umax) + 0,20 * (Βmin / Βi)
όπου: Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα
Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Η  πρώτη  στο  Συγκριτικό  Πίνακα  κατάταξης,  δηλαδή  η  προσφορά  εκείνη  με  το  μεγαλύτερο  βαθμό  Β,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Άρθρο 18: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

18.1 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει,
μέσα  σε  εύλογη  προθεσμία,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  από  επτά  (7)  ημέρες  από  την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση
που  υποβάλλεται  από  τους  προσφέροντες,  χωρίς  να  έχει  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  δεν
λαμβάνεται υπόψη.

18.2 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.  Η  συμπλήρωση  ή  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.

18.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει  ασάφειες  ή  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή
δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.

18.4 Η  παροχή της δυνατότητας  διευκρινίσεων στον προσφέροντα,  σύμφωνα με  τις  παραγράφους  του
παρόντος άρθρου και  τις  παρ.  1  έως 4  του άρθρου 102 του ν.  4412/2016,  είναι  υποχρεωτική  για  την
αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών
και εγγράφων της προσφοράς.

Άρθρο 19: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 

19.1 Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  και  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 20, ως αποδεικτικά
στοιχεία όσων δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12 της παρούσας. 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται στο πρωτόκολλο του Δήμου  σε σφραγισμένο φάκελο,
στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Α) η λέξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Β)  η  ονομασία  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στην  οποία  κατατίθενται,  δηλαδή,  ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  (Β.
Παπακυρίτση 4, Παλαμάς, Τ.Κ.43200) – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Γ) ο τίτλος της προμήθειας και
Δ) τα στοιχεία του αποστολέα (του προσφέροντα) (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax  και email)
και ο σφραγισμένος φάκελος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
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19.2 Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου  19.1 αίτημα
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται
με  αποδεικτικά  έγγραφα  από  τα  οποία  να  αποδεικνύεται  ότι  έχει  αιτηθεί  τη  χορήγηση  των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά
τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο α΄ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.

19.3   Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν ο προσωρινός ανάδοχος
δεν  υποβάλει  στο  προκαθορισμένο  χρονικό  διάστημα  τα  απαιτούμενα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  των
παραπάνω δικαιολογητικών ή αν  από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 ή η πλήρωση των
απαιτήσεων  των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  της  παρούσας  διακήρυξης,
απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου  και  η  διαδικασία  επαναλαμβάνεται  με  τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει της τιμής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
103 του ν. 4412/2016.

19.4  Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν,
σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο
προσφέρων μετά την δήλωση και  μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,  οι  προσφέροντες  οφείλουν  να  ενημερώσουν  αμελλητί  την  αναθέτουσα
αρχή  σχετικά  και  το  αργότερο  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών του άρθρου 20 της παρούσας διακήρυξης.  

19.5 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  κατά  τα
οριζόμενα στην παράγραφο 19.2 και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για
τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παρ. 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του ν.
4412/2016  είτε  κατακύρωσης  της  σύμβασης.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω
δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης.

19.6 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 20: Δικαιολογητικά κατακύρωσης

20.1. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στα άρθρα 9 έως 11, 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  το άρθρο 11.4  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι
αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
(άρθρα 11.2 - 11.5). 
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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 των άρθρων 10.1, 10.2  και  10.4. 

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

20.1.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για το άρθρο 10.1 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 στο ως άνω άρθρο 10.1, 

β) για το άρθρα 10.2 και 10.4  περίπτωση β΄  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται οι οργανισμοί
κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  υποχρεούται  να  καταβάλλει  εισφορές  (στην  περίπτωση  που  ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης). 

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

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

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα  10.1 και
10.2 και στην περίπτωση β΄ άρθρου 10.4, 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
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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 στα άρθρα 10.1 και 10.2 και στην περίπτωση β΄ του
άρθρου 10.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 10.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  10.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ)  για το άρθρο 10.8  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

20.2  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 11.2  (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα 
ΧΙ του προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016, από το οποίο να προκύπτει ότι ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο. 
Για την απόδειξη άσκησης του ειδικού επαγγέλματός τους επικουρικά και συμπληρωματικά μπορεί να 
υποβάλλεται και βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή περί έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού 
προσώπου, ή/και βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός 
δραστηριοτήτων. 

Σημείωση: Οι ανωτέρω αναφερόμενες Υ.Δ. του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής. 

20.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

20.4 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

[21]





20.5 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με το άρθρο 11.4, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Η σχετική δέσμευση αποδεικνύεται με την προσκόμιση: ή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 (του 
νομίμου εκπροσώπου του τρίτου) η οποία πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ή 
συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Επίσης για την για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσωρινός ανάδοχος, είναι νομικό πρόσωπο,
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης που 
αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 20.5.

Άρθρο 21:  Κατακύρωση υπηρεσίας – Σύναψη σύμβασης

21.1 Στην  απόφαση  κατακύρωσης  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

21.2 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο του πρακτικού
της  διαδικασίας  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  σε  κάθε  προσφέροντα  που  δεν  έχει
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

21.3 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα  αποτελέσματα  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  ιδίως  η  σύναψη  της  σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α)  παρέλθει  άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  της  ένστασης  του  άρθρου  127  του  ν.  4412/2016  και  σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.

21.4 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί  τον  ανάδοχο  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  θέτοντάς  του  προθεσμία  που  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  δέκα (10)  ημέρες από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

21.5 Η  υπογραφή του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται
έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται,  σύμφωνα με το
άρθρο 22.

Άρθρο 22: Ματαίωση διαδικασίας

22.1 Η  Οικονομική  Επιτροπή του  Δήμου  με  ειδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από γνώμη  του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016 και της παρούσας διακήρυξης ή 
β) αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.
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22.2 Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση που λήξει το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα και με
την παρ. 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.

22.3 Αν  διαπιστωθούν σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε στάδιο της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  μετά  από  γνώμη  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  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.

22.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν
λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 23: Ενστάσεις 

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

23.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016 όπως ισχύει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία
μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά μέσα  σύμφωνα με  το  άρθρο  376  παρ.  11  του  ν.  4412/2016.  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.

23.3 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 23.1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της  σύμβασης.  Κατά  τα  λοιπά,  η  άσκηση  της  ένστασης  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής
διαδικασίας.

23.4 Όποιος  έχει  έννομο  συμφέρον,  μπορεί  να  ζητήσει  την  αναστολή  εκτέλεσης  και  την  ακύρωση  της
πράξης  ή  της  παράλειψης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  που  εκδίδεται  ή  συντελείται  επί  της  ένστασης  της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα
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οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 23.1 αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί
καμία  άλλη  τυχόν  προβλεπόμενη  από  γενική  διάταξη  ενδικοφανής  προσφυγή  ή  ειδική  προσφυγή
νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Άρθρο  24:  Εκτέλεση  σύμβασης:  Συμβατικό  πλαίσιο  –  Εφαρμοστέα  νομοθεσία  –  Όροι  εκτέλεσης  –
Τροποποίηση – Δικαίωμα μονομερούς λύσης – Ολοκλήρωση σύμβασης

24.1 Μετά την έγγραφη ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, καταρτίζεται από την
υπηρεσία η σχετική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για τον Δήμο, η
σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

24.2 Η σύμβαση συντάσσεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων σύμβασης που την συνοδεύουν.

24.3 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, β) οι όροι
της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

24.4 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

24.5  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και  εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν
θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Η αθέτηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 , κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

24.6 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από
τις περιπτώσεις  που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και αφορούν δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών και υπηρεσιών. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 γίνεται
ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας  Επιτροπής  παρακολούθησης  και  παραλαβής  υπηρεσιών  και
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

24.7 Ο Δήμος Παλαμά μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, β) ο
ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  73  του  ν.  4412/2016  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει
αποκλειστεί  από  τη  διαδικασία  της  σύναψης  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.

24.8 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες στο σύνολό τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας το αντικείμενο που
παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο
και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
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γ)  Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  κυρώσεις  ή
εκπτώσεις και
δ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο  συμβαλλόμενα  μέρη  και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 25:   Παρακολούθηση και παραλαβή της παρεχόμενης προμήθειας - Ποινικές ρήτρες  

25.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από
την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. Ο συνολικός συμβατικός χρόνος παράδοσης της εργασίας δεν θα πρέπει
να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

25.2 Ο  Δήμος  Παλαμά  θα  ορίσει  τριμελή  επιτροπή  που  θα  αποτελείται  από  αιρετούς  για  την
παρακολούθηση  της  πορείας  του  έργου.  Μετά  το  τέλος  κάθε  σταδίου,  τα  οποία  είναι  τέσσερα  (4),  η
Επιτροπή  ελέγχει  την  επιστημονική  και  ιστορική  εγκυρότητα  τις  εργασίας,  η  οποία  θα  πρέπει  να
υποστηρίζεται  με  την  κατάθεση  στην  επιτροπή  της  σχετικής  βιβλιογραφίας  που  χρησιμοποίησε  ο
συγγραφέας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η συγγραφή χωρίς την έγκριση της τριμελούς επιτροπής για κάθε
στάδιο.  Εάν  προκύψει  διαφωνία  ο  ανάδοχος  θα  ακολουθήσει  τις  οδηγίες  του  Δήμου.  Η  Επιτροπή
δεσμεύεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρουσίαση κάθε σταδίου υλοποίησης εκ μέρους του
Αναδόχου,  να  παρουσιάζει  τις  προτάσεις  –  διορθώσεις  της  για  το  περιεχόμενο  κάθε  σταδίου  και  εν
συνεχεία να επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας.

25.2 Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης που
συγκροτείται  με  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία.  Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται  ο απαιτούμενος έλεγχος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση,
μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή
Παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις
της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή
με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των  παρεχομένων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων,  σύμφωνα  με  την
παράγραφο 25.4 της παρούσας διακήρυξης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

25.3 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι η προμήθεια ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που  διαπιστώθηκαν  από τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα
οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 219 του ν. 4412/2019 όπως ισχύει.

25.4 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου
25.3 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 25.4, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

25.5 Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται  πριν  την  ολοκλήρωση  όλων  των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

25.6 Αν η προμήθεια παρασχεθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές  ρήτρες,  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής.  Ποινικές  ρήτρες  δύναται  να
επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

25.7 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
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.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν
μπορεί  να  υπερβαίνει  το  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  της  αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  αν  αιτιολογημένα  η
αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

25.8 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.  Κατά  τα  λοιπά,  για  την  παράδοση  –  παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  παροχής
υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 216 έως 220 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 26:  Τρόπος πληρωμής

26.1 Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη Σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και χρηματοδοτείται
από  το  Τοπικό  Πρόγραμμα  CLLD/LEADER του  Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  2014-2020  που
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

26.2 Η  πληρωμή του  προμηθευτή θα  γίνεται  από τον  Δήμο σε  ευρώ,  με  την  έκδοση των αντίστοιχων
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί
οικονομικής  διοικήσεως  και  λογιστικού  των  δήμων  και  κοινοτήτων"  και  σύμφωνα  με  την  διαδικασία
παραλαβής και πληρωμής του ν. 4412/2016, με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την προσκόμιση
των  αντιστοίχων  απαραιτήτων  δικαιολογητικών  πληρωμής  στο  λογιστήριο  του  Δήμου.  Η  πληρωμή  θα
γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες  διατάξεις,  του  πρωτοκόλλου  παραλαβής  της  αρμόδιας  επιτροπής  καθώς  και  κάθε  άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα εξής:
α. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής.
γ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.

26.3 Συνοπτικά  οι πληρωμές ορίζονται ως εξής:
1. Με την παραλαβή του Α΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ, εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και

καταβάλλεται από τον Φορέα το 30% της αξίας του έργου.

2. Με την παραλαβή του Β΄ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ, εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα νόμιμα παραστατικά και
καταβάλλεται από τον Φορέα η δεύτερη δόση καλύπτουσα το 30% της αξίας του έργου.

3. Με την οριστική παραλαβή των 1.600 αντιτύπων, εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα νόμιμα 
παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα η τελευταία δόση καλύπτουσα το 40% της αξίας του
έργου.
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26.4 Στη συμβατική αξία της υπηρεσίας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόμο, εκτός του
ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

26.5 Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  έχουν  υπόψη  τους  ότι  ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  τις  δαπάνες
δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης.
Άρθρο 27: Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου

27.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) αν δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στη σχετική ειδική
πρόσκληση 
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις  γραπτές εντολές της
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
γ)  αν  υπερέβη  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων.
Στις  περιπτώσεις  β  και  γ,  κοινοποιείται  στον  ανάδοχο  ειδική  όχληση  που  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 ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

27.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση
όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20)  ημέρες  από  τότε  που  συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

27.3 Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή  σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η ολική κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 αυτού.

Άρθρο 28:  Διοικητικές  προσφυγές  κατά τη διαδικασία  εκτέλεσης της σύμβασης – Δικαστική επίλυση
διαφορών

28.1 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 203, 219 και 220 του ν. 4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει
προσφυγή  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  ενώπιον  του  φορέα  που  εκτελεί  τη  σύμβαση  μέσα  σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής Παραλαβής  υπηρεσιών,  εντός προθεσμίας  τριάντα (30)  ημερών από την άσκησή της,  άλλως
θεωρείται  ως  σιωπηρώς  απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί
εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο,  η απόφαση
καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι
αυτή να οριστικοποιηθεί.
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28.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο  της παρούσας  διακήρυξης,  επιλύεται  με  την  άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο Λάρισας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της
προβλεπόμενης  στο  άρθρο  205  ενδικοφανούς  διαδικασίας,  διαφορετικά  η  προσφυγή απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 29: Υπεργολαβία 

29.1 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στο ΤΕΥΔ το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν εφόσον αυτοί είναι
γνωστοί. 

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

29.3 Εφόσον  το  τμήμα  της  σύμβασης,  το  οποίο  ο  ανάδοχος  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, και απαιτεί από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

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

Άρθρο 30: Δημοσιότητα – Δημοσιεύσεις

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών). 
Η προκήρυξη σύμβασης (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.palamas.gr) .

Παλαμάς, 27/10/2020
Ο Συντάξας

ΜΑΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Θεωρήθηκε, 27/10/2020
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
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   ΓΙΩΡΓΟΣ Η. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  1    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: Δήμος Παλαμά
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 6233
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Β. ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ 4/ ΠΑΛΑΜΑΣ/ 432 00
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΣ
- Τηλέφωνο: 2444350144
- Ηλ. ταχυδρομείο: arismantzos@palamascity.gr

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): http://www.palamas.gr

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
-  Τίτλος  ή  σύντομη  περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένου  του  σχετικού  CPV):
«ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ”» (CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………………………………………..]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθειες
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 0
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: Αριθμ. Μελέτης 17/2020 , 
αριθμ. διακήρυξης  2062/10-03-2021.

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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι.

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
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. 
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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 
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(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 άλλους6;

[] 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 

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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 ΦΟΡΕΩΝ7 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

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

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

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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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 καταδίκες8

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·

2. δωροδοκία10,11·

3. απάτη12·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου16 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):
[……][……][……][……]17

Εάν ναι, αναφέρετε18:
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 
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στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)20;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν21:

[……]
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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 ασφάλισης22, 
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 ;23

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): 24

[……][……][……]
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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 δικαίου25;

[] 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 καταστάσεις26

:
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις27 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

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 
εγκατάστασής33; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……]
[……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…]νόμισμα

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

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 
[……],[……][…] νόμισμα

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

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

[…................................…]

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη 
αξία)

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

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……][…]νόμισμα

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[……..........]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]
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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:
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 
ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):
 [……][……][……]

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:

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

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες41, 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) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……]

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

[....……]
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διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας;

[] Ναι [] Όχι

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

α)[......................................……]

β) [……]
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης:

[……]

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης:

[……]

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας43 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης:

[....……]

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

[] Ναι [] Όχι
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φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 
καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[….............................................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απάντηση:

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το 
καθένα:

[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]46
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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 αναφέρονται47, 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 
δωρεάν48.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

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

3 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.

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

7  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.”

8 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. 

9 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).

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

11 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).

12 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.

13 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.

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

15 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.".

16 Η  εν  λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)  και
προσωπικών  εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 73 )

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

20 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) 

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

22 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). 

23 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 

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

27 Άρθρο 73 παρ. 5.





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

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30 Πρβλ άρθρο 48.

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

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10.

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

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται  στη σχετική διακήρυξη ή  στην πρόσκληση ή  στα έγγραφα της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

35  Μόνον  εφόσον  επιτρέπεται  στη  σχετική  διακήρυξη  ή  στην  πρόσκληση  ή  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  που
αναφέρονται στην διακήρυξη. 

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να  ζητούν έως πέντε έτη και να  επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

39 Οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ζητούν έως  τρία  έτη  και  να  επιτρέπουν την  τεκμηρίωση εμπειρίας  που
υπερβαίνει τα τρία έτη.

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

41 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.

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.

43 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. 

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

48 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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού
679/2016 ΕΕ  (συνοδεύει τα Έντυπα των  Αιτήσεων Συμμετοχής σε Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προσφορές κλπ  του
Τμήματος Εξόδων-Προμηθειών της Δνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Παλαμά).

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ α' βαθμού με την επωνυμία «Δήμος  Παλαμά », που εδρεύει στον Παλαμά, (οδός Β. Παπακυρίτση4), όπως
νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχο, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016,  υπό την ιδιότητά
του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει
την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά κλπ και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως
εκπρόσωπος ατομικής επιχείρησης, είτε ως  φ.π.-νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου,
ότι ο ίδιος ο  ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την
εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού
“Υ.Ε.”, “Εκτελούντες την Επεξεργασία”, τρίτοι ή αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές,
ΔΟΥ,  δικαστικές  αρχές  κλπ,  βάσει  συμμόρφωσης  με  έννομη  υποχρέωση  του  “Υπευθύνου  Επεξεργασίας”  ή  σε  εκπλήρωση
καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην
Αίτηση Συμμετοχής και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων  του
υποβάλλει το “Υποκείμενο των Δικαιωμάτων”, είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του ν.π. που
εκπροσωπεί. 

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής. Σκοπός της
επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων που η διαδικασία απαιτεί, η  αξιολόγηση της
καταλληλόλητας του “Υποκειμένου” ως υποψήφιου του αντικειμένου της προς σύναψη σύμβασης με το Δήμο ή στα πλαίσια
πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β' ΓενΚαν, ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, ο Δήμος επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για
να επικοινωνεί με τον “Υποκείμενο”, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα σχετικά με την  διαδικασία, για τις  ανάγκες
εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει ο Δήμος ως “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, για την εκπλήρωση
καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν
(άρθρο 6 παρ.2ε' ΓενΚαν) και για την εναρμόνιση του Δήμου με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου (συμμόρφωση με
έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓενΚαν).

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα για το  απαραίτητο  χρονικό διάστημα ελέγχου της Αίτησης και των
υποβαλλόμενων δι’αυτής  στοιχείων,  για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της  διαδικασίας,  για το χρονικό διάστημα
υποβολής ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτεί η νομοθεσία που αφορά στο δημόσιο
και  κατόπιν  αρχειοθετούνται  σε  ειδικά  διαμορφωμένους  χώρους  που δεν  παρέχουν  πρόσβαση σε  μη  εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους. Δυνατόν να προβλέπεται  η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού διαστήματος
που προβλέπει η νομοθεσία  κατά περίπτωση (πχ ΠΔ 480/1985). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την
παρούσα Αίτηση και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε και η
συμμετοχή του “Υποκειμένου” στη διαδικασία.

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει  δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για:  πρόσβαση-
ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς και για
τη διαγραφή και τη φορητότητα,  πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας  (πχ 17 παρ.3, 20
παρ.3,  23  ΓενΚαν).  Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται  είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει
διαθέσιμη στις Δ/νσεις του Δήμου, είτε  με αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: “Δήμος Παλαμά”, οδός Β. Παπακυρίτση 4) είτε
με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info  @  palamascity  .  gr   

mailto:info@palamascity.gr




Ο  “Υπεύθυνος  Επεξεργασίας”  παρέχει  στο  “Υποκείμενο  των  Δεδομένων”  πληροφορίες  για  την  ενέργεια  που
πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 ΓενΚαν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός
μηνός από  την  παραλαβή  του  αιτήματος.  Η  εν  λόγω  προθεσμία  μπορεί να  παραταθεί  κατά  δύο  ακόμη  μήνες,  εφόσον
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων ( βλ. αναλυτικότερα:
άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓενΚαν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί
εγγράφως στην  Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ/νση:  Κηφισίας  1-3,  Τ.Κ.  115 23,  Αθήνα)  είτε με
ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr). 

………………………(Τόπος), ___  ____________  20___ (Ημερομηνία)

Έλαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως):

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dpa.gr%2F&h=ATOe0LkwaBjlzb2wdSeO5EEFUg-lhbXsptX-IwLL2xpJqBgOMUWWgTTUs7JL5JO_TLrWd2UMorIjhRnkvQ4TzmFTrI-Y5iBWm_TrRy7g1s4NJO_StvI5uA#_blank




   

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, 

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000

ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.937,60 €  (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Της επιχείρησης .………………...................…………………………………………

Έδρα ……......................………

οδός ………………………………….........................................…………, αριθμός …...........................,

τηλ …...................................,

Α
/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)
ΣΥΝΟΛΑ  (€)

   

Έρευνα  –  Συγγραφή  –  Επιμέλεια  –
Σελιδοποίηση  –  Εκτύπωση  αντίτυπων





Παλαμάς, 27/10/2020
Ο Συντάξας

                            

ΜΑΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Θεωρήθηκε, 27/10/2020
Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

.........………….............../…...../20……

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Επιχείρησης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Α.Μ.:17 /2020 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.937,60 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος μας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 1.600 αντιτύπων
του ιστορικού έργου της πόλης και του Δήμου, για την κάλυψη  αναγκών που θα προκύψουν στο
πλαίσιο  εθνικών και διεθνών ανταλλαγών, τα οποία θα προσφέρονται σε επίσημους, φορείς και
προσκεκλημένους  του  Δήμου,  καθώς  επίσης  και  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  διακεκριμένων
καλεσμένων - επισκεπτών, συνοδευόμενα από έγχρωμες συρταρωτές προστατευτικές θήκες 

Στόχος   είναι η δημιουργία ενός έργου, στο οποίο θα εξετάζεται η  ιστορία της περιοχής από
την αρχαιότητα, μέχρι τις μέρες μας και θα διατρέχει ολόκληρο το ιστορικό φάσμα.

Τέλος, σε  ξεχωριστή ενότητα θα  προβάλλεται η σύγχρονη όψη και η οργάνωση του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένων  και  αναφορών σχετικών με  την  πολιτιστική  δράση,  την  περιβαλλοντική
μέριμνα, τα κοινωφελή έργα, τις υποδομές κ.λπ. 

Στην  έκδοση  θα  συμπεριληφθεί  αρχειακό  υλικό,  ενώ  θα  αξιοποιηθεί  η  υπάρχουσα
βιβλιογραφία,  καθώς  και  τεκμήρια  από  τοπικές  συλλογές,  μαρτυρίες  κ.λπ.  Επίσης  θα
ενσωματωθούν  σύγχρονες  φωτογραφικές  λήψεις μνημείων,  ιστορικών  τόπων,  κ.ά.  σημείων
ειδικού ενδιαφέροντος.
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2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η δαπάνη της προμήθειας  ανέρχεται στο ποσόν των 32.960,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α.
(6%),  ποσού 1.977,60 €. Ήτοι η συνολική δαπάνη εκτιμάται στο ποσόν των 34.937,60 €. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα την
πίστωση υπό τον Κ.Α. 61-7135.01, υπό τον τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ – ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 34.937,60 €.

Παλαμάς, 29/05/2020 Παλαμάς, 29/05/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

…………………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

…………………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Α.Μ.:17 /2020 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.937,60 €  (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό  με  τους  λοιπούς  όρους  της  σύμβασης  θα  εκτελεσθεί  η  «Δημιουργία  -
Προμήθεια  ιστορικού  πολιτιστικού  έργου  με  τίτλο  :  «ΔΗΜΟΣ  ΠΑΛΑΜΑ  –  ΟΨΕΙΣ  ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

Αναθέτουσα  Αρχή στα  παρακάτω  θα  ονομάζεται  ο  Δήμος  Παλαμά.  Ανάδοχος  στα
παρακάτω θα ονομάζεται ο οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η σύμβαση, ύστερα
από την διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. 

Άρθρο 2Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η αναφερόμενη προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των εξής Νόμων και
Προεδρικών διαταγμάτων: 
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- Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών».

- Ν.  3463/2006  ΦΕΚ  114  Α’/8-6-2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων».

- Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

- Ν.  2690/1999  ΦΕΚ  45  Α’/09-03-1999  «Κύρωση  του  κώδικα  διοικητικής
διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

- Ν.  4270/2014  ΦΕΚ 143 Α’/28-06-2014  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».

- Ν.  4250/2014 ΦΕΚ 74 Α’/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα  –
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».

- Ν.  4152/2013  (παρ.  Ζ  –  Προσαρμογή  της  ελληνικής  νομοθεσίας  στην  οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές).

- Ν.  4013/2011  ΦΕΚ  204  Α΄/15-09-2011  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007
(πτωχευτικός  κώδικας)  –  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες
διατάξεις»  ως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει  καθώς  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.
57654 (Β’ 1781/23.5.2017).

- Π.Δ.  80/2016,  ΦΕΚ  145  Α’/5-8-2016  «Ανάληψη  υποχρεώσεων  από  τους
διατάκτες».

- Ν.  3861/2010  ΦΕΚ  112  Α΄/13-07-2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  ”Πρόγραμμα  Διαύγεια”  και  άλλες
διατάξεις».

- Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”

- Τον Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

- Τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

Άρθρο 3Ο : ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Το συμφωνητικό
- Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με την συνημμένη μελέτη της

υπηρεσίας.
- Η απόφαση κατακύρωσης
- Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων –

δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Άρθρο 4Ο : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούμενοι  συμμετοχής οικονομικοί  φορείς και,  σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
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γ) σε 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  Ι  της  ως  άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  ανωτέρω  περίπτωση  γ'  και  έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Άρθρο 5Ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ. 
Έκαστη  τιμή  μονάδας  της  προσφοράς  θα  είναι  σταθερή  και  αμετάβλητη  κατά  τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν
υπόκειται. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς των
ειδών στον  αποθηκευτικό χώρο του  Δήμου,  το  κόστος  φορτοεκφόρτωσης  των ειδών,
κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου
και των ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά, στο 100% της αξίας της κάθε τμηματικής παράδοσης
με  βάση  τα  παραδοτέα,  από  την  ταμειακή  υπηρεσία  του  Δήμου,  κατόπιν  έκδοσης
χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα
του  Αναδόχου,  βάσει  της  από  αυτήν  αναληφθείσας  δαπάνης  σε  βάρος  του  οικείου
κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, μετά την
έκδοση  των  σχετικών  τιμολογίων  και  την  παραλαβή  από  την  αρμόδια  Επιτροπή
Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  που  θα  συντάξει  το  κάθε  πρωτόκολλο παραλαβής,
εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμία απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των
υπό προμήθεια ειδών.

Άρθρο 6Ο : ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Μετά  την  επέλευση  των  εννόμων  αποτελεσμάτων  της  απόφασης  κατακύρωσης,  η
αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού,  θέτοντάς  του  προθεσμία  που  δε  μπορεί  να  υπερβαίνει  τις  είκοσι  (20)
ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης..
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της
αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  ακολουθείται  η  διαδικασία  του
άρθρου  103  για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106.

Άρθρο 7ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η  παραλαβή  θα  γίνεται,  με  μακροσκοπικό  έλεγχο,  από  την  αρμόδια  επιτροπή
παρακολούθησης  και  παραλαβής  του  άρθρου  221  του  Ν.  4412/2016  που  έχει  ορισθεί,
σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στη σύμβαση.

Ο Δήμος Παλαμά, έχει το δικαίωμα να αποστείλει εκπροσώπους του, για τον έλεγχο των
υπό προμήθεια ειδών.            
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Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  χορηγεί  στην  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Δήμου Παλαμά, κάθε  στοιχείο σχετικό
προκειμένου  να  διαπιστωθεί  ότι  τα  υπό  προμήθεια  είδη  πληρούν  τους  όρους  της
παρούσας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση
που αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής
ανεπάρκεια  τους,  εντός  πέντε  ημερολογιακών  ημερών  από  της  ειδοποιήσεως.  Κάθε
δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον
ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την
επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια
είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.
4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ

Άρθρο 8ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Για τις εγγυήσεις ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
 Εγγύηση  συμμετοχής  :   Απαιτείται  η  προσκόμιση  εγγυητικής  επιστολή  συμμετοχής

ποσού 659 €. 
 Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης:   Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5% (πέντε) τοις εκατό (%) επί της
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.. 

Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο μήνες
από το συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την
οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  συνόλου  του  αντικειμένου  της
σύμβασης.
Οι  εγγυήσεις  του  παρόντος  άρθρου  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστο  τα
αναφερόμενα  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  72  του  Ν.  4412/2016,  καθώς  και
οτιδήποτε άλλο προβλέπεται ρητά από τα έγγραφα της σύμβασης.

Άρθρο 9ο : ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ως μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών
ορίζεται έως οχτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Συνοπτικά τα Στάδια της υλοποίησης του έργου ορίζονται ως εξής:

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ 

 Έρευνα επί των αρχειακών πηγών και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.
 Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης της έκδοσης(Μεθοδολογία υλοποίησης)
  Συγκρότηση της Δομής των Περιεχομένων.
 Εκπόνηση σχεδιαστικής μελέτης και κατάθεση πρότασης επί του Δημιουργικού της

έκδοσης.
 Πιλοτικό 16/σελιδο. 

A’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

1) Κατάθεση της Δομής των Περιεχομένων(αρχείο word)

2) Κατάθεση επιστημονικής μελέτης της έκδοσης (αρχείο word)
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3) Μακέτες Δημιουργικού της έκδοσης. Κατάθεση πρότασης επί Πιλοτικού 16/σέλιδου
(ψηφιακή εκτύπωση)

Με  την  κατάθεση  του  Α΄  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ,  εκδίδονται  από  τον  Ανάδοχο  τα  νόμιμα
παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα το 30% της αξίας του έργου.

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ

 Συγγραφή – επιμέλεια κειμένων – μετάφραση.
 Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού και λοιπών τεκμηρίων. 

Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
 Κατάθεση του κειμένου του ιστορικού μέρους της έκδοσης. Το εν λόγω κείμενο θα
πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ιστορικό φάσμα και να υπολείπεται μόνο το τμήμα
εκείνο που θα αναφέρεται στη σύγχρονη όψη του Δήμου (αρχείο word)

Με  την  κατάθεση  του  Β΄  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ,  εκδίδονται  από  τον  Ανάδοχο  τα  νόμιμα
παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα η δεύτερη δόση καλύπτουσα το 30% της
αξίας του έργου.

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ

 Επεξεργασία εικόνων. 
 Σελιδοποίηση. Τυποτεχνικές Διορθώσεις. 
 Οριστικοποίηση αρχείων– αποστολή σε τυπογραφείο

 Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

1) Κατάθεση σελιδοποιημένου του έργου στην πλήρη του εκδοχή, προκειμένου να 
αποσπάσει το «τυπωθήτω» (ψηφιακή εκτύπωση).

Δ΄ ΣΤΑΔΙΟ

 Εκτύπωση. Βιβλιοδεσία. Παράδοση έργου.

Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Παραλαβή της προμήθειας 

Με την οριστική παράδοση των 1.600 αντιτύπων, εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα 
νόμιμα παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα η τελευταία δόση καλύπτουσα 
το 40% της αξίας του έργου.

Ο συνολικός συμβατικός Χρόνος Παράδοσης της προμήθειας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τους οχτώ (8) μήνες  συνολικά από την υπογραφή της Σύμβασης.

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα 
Το φυσικό αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης δεν μπορεί να διαχωριστεί σε τμήματα.
Οι εργασίες (ενότητες εργασιών) που περιλαμβάνονται είναι απολύτως διασυνδεδεμένες 
και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

7 | Σ ε λ ί δ α





Άρθρο 10Ο : ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -  ΦΟΡΟΙ

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  βαρύνεται με όλους τους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του
Φ.Π.Α., ο οποίος  βαρύνει τον Δήμο. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής,  καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (παρ. 3 άρθρου 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει).
Οι ανωτέρω υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επίσης  σε  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 11Ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Το  πλήρες  τεύχος  της  διακήρυξης  θα  αναρτηθεί  στο  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)  σύμφωνα  με  το
άρθρο 38 Ν. 4412/2016.  
Η  περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο,  στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού  θα βρίσκονται  αναρτημένα  στην ιστοσελίδα
του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.palamas.gr

Άρθρο 12 Ο : ΖΗΜΙΕΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του
προσωπικού  που  απασχολεί,  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  και  για  την  πρόληψη  ζημιών  –
ατυχημάτων σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν
στο προσωπικό του Αναδόχου ή οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και Ανάδοχος
έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των
οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.

Άρθρο 13Ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και για χρονικό
διάστημα έως οχτώ (8) μήνες.

Άρθρο 14Ο - Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 
1.  Όλες  οι  εκθέσεις  και  τα  συναφή  στοιχεία  όπως  χάρτες,  διαγράμματα,  σχέδια,
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί  και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή
υλικό που αποκτάται , συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας
Αρχής..  Ο  Ανάδοχος μόλις  ολοκληρώσει  την  εκτέλεση της  Σύμβασης,  παραδίδει  όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς
άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα της τελικής μορφής του ιστορικού έργου.
3.  Με  την  οριστική  παραλαβή  του  ιστορικού  η  κυριότητα  επί  των  ως  άνω  (πλην  του
λογισμικού)
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μεταβιβάζεται  αυτοδίκαια από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή ,  η  οποία θα είναι
πλέον  η  αποκλειστική  δικαιούχος  επί  του  έργου  και  θα  φέρει  όλες  τις  εξουσίες  που
απορρέουν από αυτό.
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  προβεί  με  δικές  του  δαπάνες  και  σε  κάθε  απαραίτητη  ή
πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων
προσώπων,  που  αποδεδειγμένα  ισχυρίζονται  πως  έχουν  δικαίωμα  επ'  αυτών  ή  όταν  η
Αναθέτουσα  Αρχή  εμποδίζεται  στην  χρήση  τους  λόγω  αποδεδειγμένης  ύπαρξης
δικαιωμάτων τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και
λειτουργίας.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Ν.  2121/93  περί  πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο
για  οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει
αμέσως  και  γραπτά  με  όλες  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος 
υποχρεούται να παρέμβει προσθέτως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην ανοιγείσα δίκη. Σε
περίπτωση  που  αποδειχθεί  δια  τελεσιδίκου  δικαστικής  απόφασης  ότι  υπαίτιος  για  την
παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο ίδιος ο Ανάδοχος, ο Ανάδοχος
αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ
αυτού  του  λόγου,  συμπεριλαμβανομένης  και  κάθε  δικαστικής  δαπάνης  ή  αμοιβής
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική
ζημία  που  θα  υποστεί  από ενδεχόμενη αποδοχή της  παραπάνω αγωγής ή του ένδικου
μέσου.

Άρθρο 15Ο : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215,
του Ν. 4412/2016.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από  τον  Ν.  2472/1997  περί  προστασίας  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία
δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  τις  σχετικές  αποφάσεις,  οδηγίες  και
κανονιστικές  πράξεις  της  Αρχής  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα.
Επίσης  αναλαμβάνουν  να  τηρούν  τις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (General  Data  Protection  Regulation  -  GDPR)  για  την
προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

3. Κάθε  συμβαλλόμενο  μέρος  αναλαμβάνει  να  μην  ανακοινώνει,  διαθέτει  ή
δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους
σκοπούς  της  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  και  για  τους  οποίους  δεν  υπάρχει  τέτοια  υποχρέωση  ή
δικαίωμα  από  το  νόμο  ή  δικαστική  απόφαση,  πληροφορίες  που  έχει  λάβει  και
επεξεργάζεται στα πλαίσια της δραστηριότητάς του. Τα  παραπάνω επιβιώνουν της
λύσης ή της λήξης της ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

4. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής
από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.
4412/2016..

6. Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  χορηγεί  στην  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Δήμου Παλαμά, κάθε  στοιχείο
σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληροί τους όρους
της παρούσας.

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και  την επιτροπή παραλαβής,  για  την ημερομηνία
που  προτίθεται  να  παραδώσει  το  υλικό,  τουλάχιστον  πέντε  (5)  εργάσιμες  ημέρες
νωρίτερα.
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8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με νέα σε περίπτωση που
αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής
ανεπάρκειας τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε
δαπάνη  για  την  αποκατάσταση  κακοτεχνίας  ή  κακής  ποιότητας  του  προϊόντος
βαρύνει τον ανάδοχο. 

9. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης
σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

Παλαμάς, 29/05/2020 Παλαμάς, 29/05/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

…………………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

…………………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Α.Μ.:17 /2020 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.937,60 €  (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά την Έρευνα - Συγγραφή - Επιμέλεια - Σελιδοποίηση και Εκτύπωση
1.600 αντιτύπων, του ιστορικού έργου του Δήμου Παλαμά, για την  κάλυψη  αναγκών που
θα  προκύψουν  στο  πλαίσιο   εθνικών  και  διεθνών  ανταλλαγών,  προκειμένου  να
προσφέρονται σε επίσημους, φορείς και προσκεκλημένους του Δήμου  καθώς  επίσης και
σε  κάθε  άλλη περίπτωση διακεκριμένων καλεσμένων  -  επισκεπτών,  συνοδευόμενα  από
έγχρωμες συρταρωτές προστατευτικές θήκες, ενδεικτικού προϋπολογισμού :  34.937,60 €
(με το Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ  61-7135.01 του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2020 και με
«Δημιουργία - Προμήθεια ιστορικού πολιτιστικού έργου με τίτλο : "ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ –
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"».

Για τα ανωτέρω απαιτούνται τα εξής:

- 1.600 αντίτυπα ιστορικού έργου τοπικής και αυτοδιοικητικής ιστορίας 
- Σχήματος: 29 εκ. πλάτος x 21 εκ. ύψος, έγχρωμο, έκτασης 216-248 σελίδων  με άριστη

ποιότητα  χαρτιού  και  σκληρό  εξώφυλλο.  Η  έκδοση  θα  είναι  δίγλωσση  (ελληνικά  –
αγγλικά σε περίληψη 30% και σε κοινή εκτύπωση).

- Χαρτί εσωτερικό: Velvet 150 gr. Τριπλής επίστρωσης
- Εκτύπωση εσωτερικού: Τετράχρωμη
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- Εξώφυλλο (βιβλιοδεσία): Σκληρό εξώφυλλο, ραφτό, λαμιναρισμένο με χαρτί Velvet 150
gr.,  εκτυπωμένο  τετράχρωμο  με  τη  μακέτα  εξωφύλλου,  πλαστικοποιημένο  ματ,
επενδεδυμένο με προστατευτική συρταρωτή θήκη, με πλαστικοποίηση ματ.

- Αριθμός φωτογραφιών: περίπου 300-400

Το  ως  άνω  έργο  θα  πρέπει,  με  ευθύνη  του  Αναδόχου,  να  ανατεθεί  σε  κατάλληλη
επιστημονική ομάδα, η οποία θα συγκροτηθεί από τον Ανάδοχο, και η οποία θα αναλάβει
την συγγραφή του έργου (ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ).

Οι επί μέρους εργασίες για την υλοποίηση της Προμήθειας προβλέπουν την έρευνα επί των
αρχειακών  πηγών,  την  αξιοποίηση  της  υφιστάμενης  βιβλιογραφίας  καθώς  και  τη
συγκέντρωση του απαραίτητου για την έκδοση φωτογραφικού και άλλου οπτικού υλικού. 

Τα υλικά της έρευνας και τα κείμενα της έκδοσης θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια
Επιτροπή  Παρακολούθησης-Παραλαβής  των Εργασιών  που θα  ορισθεί  από  τον  Δήμο,
προκειμένου να τύχουν των σχετικών παρατηρήσεων για την οριστικοποίησή τους.

Η Επιτροπή μετά την παράδοση κάθε Σταδίου Υλοποίησης εκ μέρους του Αναδόχου, θα
παρουσιάζει  τις  προτάσεις  – διορθώσεις  της για το περιεχόμενο κάθε σταδίου και  εν
συνεχεία θα επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας.

Ακολούθως ο  Ανάδοχος του έργου προβαίνει  στην  προεκτυπωτική  διαδικασία,  η  οποία
περιλαμβάνει  την ψηφιοποίηση και  επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού,  την τελική
φιλολογική επιμέλεια των κειμένων, την μετάφραση των περιλήψεων αυτών (έκτασης περ.
30%) στην αγγλική γλώσσα καθώς και στον σχεδιασμό και την σελιδοποίηση της έκδοσης,
σύμφωνα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά αυτής που εκθέτονται. 

Το σελιδοποιημένο πλέον έργο υποβάλλεται εκ νέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προμήθειας, προκειμένου να τύχει της τελικής έγκρισης και να αποσπάσει το «τυπωθήτω».

Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η εκτύπωση, η βιβλιοδεσία και εν γένει όλες οι
απαιτούμενες  επί  μέρους  παραγωγικές  εργασίες  μέχρι  της  τελικής  παράδοσης  1.600
αντιτύπων, συνοδευόμενων από προστατευτικές  θήκες  εκ μέρους του Αναδόχου.

Συνοπτικά τα Στάδια της υλοποίησης του έργου ορίζονται ως εξής:

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ 

 Έρευνα επί των αρχειακών πηγών και της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.
 Εκπόνηση επιστημονικής μελέτης της έκδοσης (Μεθοδολογία υλοποίησης)
  Συγκρότηση της Δομής των Περιεχομένων.
 Εκπόνηση σχεδιαστικής μελέτης και κατάθεση πρότασης επί του Δημιουργικού της

έκδοσης.
 Πιλοτικό 16/σελιδο. 

A’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

1) Κατάθεση της Δομής των Περιεχομένων (αρχείο word)

2) Κατάθεση επιστημονικής μελέτης της έκδοσης (αρχείο word)

3) Μακέτες  Δημιουργικού  της  έκδοσης.  Κατάθεση  πρότασης  επί  Πιλοτικού
16/σέλιδου (ψηφιακή εκτύπωση)

Με  την  κατάθεση  του  Α΄  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ,  εκδίδονται  από  τον  Ανάδοχο  τα  νόμιμα
παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα το 30% της αξίας του έργου.

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ

 Συγγραφή – επιμέλεια κειμένων – μετάφραση.
 Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού και λοιπών τεκμηρίων. 
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Β’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
 Κατάθεση του  κειμένου του ιστορικού μέρους  της έκδοσης. Το εν λόγω κείμενο θα
πρέπει να καλύπτει  ολόκληρο το ιστορικό φάσμα και να υπολείπεται μόνο το τμήμα
εκείνο που θα αναφέρεται στη σύγχρονη όψη του Δήμου (αρχείο word)

Με  την  κατάθεση  του  Β΄  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ,  εκδίδονται  από  τον  Ανάδοχο  τα  νόμιμα
παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα η δεύτερη δόση καλύπτουσα το 30% της
αξίας του έργου.

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ

 Επεξεργασία εικόνων. 
 Σελιδοποίηση. Τυποτεχνικές Διορθώσεις. 
 Οριστικοποίηση αρχείων– αποστολή σε τυπογραφείο

 Γ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

1) Κατάθεση σελιδοποιημένου του έργου στην πλήρη του εκδοχή, προκειμένου να 
αποσπάσει το «τυπωθήτω» (ψηφιακή εκτύπωση).

Δ΄ ΣΤΑΔΙΟ

 Εκτύπωση. Βιβλιοδεσία. Παράδοση έργου.

Δ’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

Παραλαβή της προμήθειας 

Με την οριστική παράδοση των 1.600 αντιτύπων, εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα 
νόμιμα παραστατικά και καταβάλλεται από τον Φορέα η τελευταία δόση καλύπτουσα 
το 40% της αξίας του έργου.

Ο  συνολικός  συμβατικός  Χρόνος  Παράδοσης της  προμήθειας,  δεν  θα  πρέπει  να
υπερβαίνει τους οχτώ (8) μήνες  συνολικά από την υπογραφή της Σύμβασης.

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα 
Το φυσικό αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης δεν μπορεί να διαχωριστεί σε τμήματα.
Οι εργασίες (ενότητες εργασιών) που περιλαμβάνονται είναι απολύτως διασυνδεδεμένες
και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  τους  αναγκαίους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους καθώς και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση
σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Ειδικότερα απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς, να
διαθέτουν    ικανοποιητικό   επίπεδο   εμπειρίας,   στο  ίδιο  αντικείμενο  της  παρούσας
Διακήρυξης, αποδεικνυόμενο  με  κατάλληλες  συστάσεις  από  συμβάσεις  που  έχουν
εκτελεστεί  κατά  το  παρελθόν  και  αντίστοιχες  εκδόσεις  τουλάχιστον   των  τριών  (3)
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τελευταίων  ετών.  Ως  ελάχιστο  κριτήριο  ποιοτικής  επάρκειας  τίθεται  το  ακόλουθο:  ο
οικονομικός φορέας να διαθέτει  τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις προμηθειών ανάλογου
περιεχομένου, ήτοι μονογραφίες τοπικής και αυτοδιοικητικής ιστορίας, αποδεικνυόμενων
από αντίτυπα των τριών έργων. Το δε συνολικό ύψος των συμβάσεων αυτών θα πρέπει να
είναι  ύψους τουλάχιστον 100.000,00 ευρώ

 Η  οργάνωση,  τα  προσόντα  και  η  εμπειρία  του  προσωπικού  στο  οποίο  ανατίθεται  η
εκτέλεση της σύμβασης. Αυτή αποδεικνύεται από τη συγκρότηση της Ομάδας Έργου και τις
κατάλληλες ειδικότητες επιστημόνων και επαγγελματιών που θα προτείνει.
Η στελέχωση της ομάδας έργου του αναδόχου πρέπει να έχει την παρακάτω δομή: 

Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα έχει την συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, τη
διοίκηση, την πρόοδο και τον συντονισμό όλων των στελεχών της ομάδας έργου, θα είναι
υπεύθυνος  για  την  διασφάλιση  της  ποιότητας  του  έργου,  καθώς  και  την  τήρηση  των
προδιαγραφών πληρότητας που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

Επιστημονικός Υπεύθυνος ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη της ύλης, του περιεχομένου
και  της  επιστημονικής  επιμέλειας  των  κειμένων  και  θα  συνεργάζεται  με  τα  μέλη  της
Ομάδας Έργου για την επιστημονική αρτιότητα του έργου συνολικά. 

Μέλη της ομάδας έργου τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών

Απαιτήσεις  προσόντων  και  εμπειρίας  του  Υπευθύνου  Έργου  και  του  Επιστημονικού
Υπευθύνου έργου:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που θα
αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου και του Επιστημονικού Υπεύθυνου , με τις
αρμοδιότητες που περιγράφηκαν στα προηγούμενα.

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου του Έργου πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον τριετή (3έτη) επαγγελματική εμπειρία, στην οργάνωση, το σχεδιασμό
και την υλοποίηση ιστορικών εκδόσεων και έργων επικοινωνίας, ενημέρωσης και προβολής
για φορείς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Επιστημονικού Υπευθύνου πρέπει
να είναι πανεπιστημιακής παιδείας με ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο γνωστικό πεδίο
του  αντικειμένου  της  Προμήθειας  (π.χ  αρχαιολόγος,  ιστορικός  κ.λπ),  κάτοχος
μεταπτυχιακού ή   διδακτορικού και να διαθέτει τουλάχιστον τρία έτη (3έτη) επιστημονικής
εμπειρίας.

Τεκμηρίωση προσόντων Ομάδας Έργου:
Τα  στελέχη,  που  θα  απασχοληθούν  στο  Έργο,  θα  αναφέρονται  ονομαστικά  και  θα
παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία:
•Το αντικείμενο εργασίας που θα καλύψουν,
•Η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήμα του Έργου.
•Βιογραφικό Σημείωμα
•Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Έργου, για εκείνα τα μέλη που δεν ανήκουν 
στο τακτικό προσωπικό του υποψηφίου Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της 
παρούσης, στην οποία αναλαμβάνεται η δέσμευση συμμετοχής στην προσδιορισθείσα 
θέση.

Μεθοδολογική προσέγγιση για την Εκτέλεση του Έργου
Πρόταση για τη φυσιογνωμία,  τη δομή,  το περιεχόμενο και  την αισθητική της έκδοσης.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει επαρκής ανάλυση -εξειδίκευση της καταλληλότητας και
αποτελεσματικότητας  της  μεθοδολογίας  υλοποίησης  και  των  απαραίτητων  εργαλείων
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υποστήριξης της εφαρμογής της, ως προς την έρευνα, την παρουσίαση της μεθοδολογικής
προσέγγισης  του  υπό  έκδοση  έργου,  του  τρόπου  αξιοποίησης  των  αρχειακών  πηγών,
αντιστοίχως  για  την  κάλυψη  των  φωτογραφικών  αναγκών  της  έκδοσης  κ.λπ.  Επίσης  η
αρχική δομή των Περιεχομένων της έκδοσης. Ακόμη η περιγραφή των τεχνικών μέσων που
θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Ομάδα Έργου
Κατάλογος στελεχών, τα οποία προτείνονται, με αναλυτική αναφορά στα καθήκοντα που
αναλαμβάνουν  για  την εκτέλεση του έργου καθώς και  το εύρος συμμετοχής  τους στην
υλοποίηση του έργου.  Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα πρέπει να
προσδιορίζεται ποιοτικά και να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες ή εργασίες.
Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο θα 
δίνονται στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα μέλη της Ομάδας Έργου.

Α/Α Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας   Έργου

Ειδικότητα Αρμοδιότητες
/Καθήκοντα                

Παρατηρήσεις

1

2

3

4

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:
1.Στην 1η στήλη ο Α/Α κατά σειρά ιεραρχίας της Ομάδας Έργου 
2.Στην 2η στήλη το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της 
Ομάδας Έργου,
3.Στην 3η στήλη η επιστημονική ή τεχνική ειδικότητα του Μέλους στην Ομάδα Έργου
4.Στην 4η στήλη Αρμοδιότητες/Καθήκοντα: οι βασικές αρμοδιότητες και τα 
βασικά καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.
5.Στην 5η στήλη τυχόν παρατηρήσεις ή ειδικές επισημάνσεις

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθορισμένους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις όρους
της  Διακήρυξης.  Οι  προσφορές  των  συμμετεχόντων  θα  αξιολογηθούν  σύμφωνα  με  τον
πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
Βαρύτητας

A Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας
& Απόδοσης

50%

A.1 Σαφήνεια της τεχνικής προσφοράς ως προς 
την κατανόηση και την 
κάλυψη των απαιτήσεων του έργου με βάση 
τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης 

15%
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A.2 Ποιότητα της προσφοράς με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης-πρωτόκολλα ποιοτικής 
διαχείρισης με βάση τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης

15%

A.3 Μεθοδολογική ανάπτυξη της υλοποίησης 
του έργου και 
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων αυτής. Η 
επαρκής ανάλυση -εξειδίκευση της 
μεθοδολογίας υλοποίησης και των 
απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της 
εφαρμογής της,

20%

B Σύνθεση «Ομάδας Έργου» Συντελεστής 
Βαρύτητας 50%

B.1 Δομή, οργάνωση και λειτουργία της Ομάδας 
Έργου -Μεθοδολογία 
υλοποίησης προμήθειας με βάση τις 
προδιαγραφές της 
διακήρυξης 

25%

B.2 Επάρκεια στελεχών Ομάδας Έργου 
(επιστημονικό –τεχνικό 
επιτελείο)με βάση τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης

25%

 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι
τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η  σταθμισμένη  βαθμολογία  του  κάθε  κριτηρίου  θα  προκύπτει  από  το  γινόμενο  του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει  από το άθροισμα  των σταθμισμένων βαθμολογιών  όλων των
κριτηρίων.
Η  συνολική  βαθμολογία  της  τεχνικής  προσφοράς  υπολογίζεται  με  βάση  τον  παρακάτω
τύπο:
U = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4+... Σν*Κν
Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η
Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα
σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,80 * (Ui / Umax) + 0,20 * (Βmin / Βi)
όπου: Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
Ui = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα
Umax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Βi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα
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Βmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο
βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Παλαμάς, 29/05/2020 Παλαμάς, 29/05/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

…………………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

…………………………
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις

Αγροτικές περιοχές

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Α.Μ.:17 /2020 ΜΕΤΡΟ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2,

ΔΡΑΣΗ 19.2.4, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΠΣΑΑ: 0011056645

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  34.937,60  €  (συμπεριλαμβανομένου  του
ΦΠΑ 6%)

CPV: 22113000-5, «Βιβλία βιβλιοθήκης»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΥΝΟΛΑ

1. Έρευνα  –  Συγγραφή  –  Επιμέλεια  –  Σελιδοποίηση  –
Εκτύπωση αντίτυπων Ιστορικού Έργου

σχήματος 21εκ.Χ29εκ.

σελίδων περ. 216-248, εντός συρταρωτών θηκων

με έντυπο QR Code για την ηλεκτρονική διασύνδεση με
ψηφιακή μορφή 1.600 € 20.60 € 32.960,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ € 32.960,00

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 6% € 1.977,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € 34.937,60

Παλαμάς, 29/05/2020 Παλαμάς, 29/05/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

…………………………

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

…………………………
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