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Αθήνα, 18/12/2019 

Αριθμ. Πρωτ 11942  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» 

στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Συντονισμός, διοίκηση, προβολή και δημοσιότητα των δράσεων» 
της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 

αλλαγών παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.). 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 7/2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Έως σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (47.548€) πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α που ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο 

λεπτά (5.948,52€),  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ 
και πενήντα δύο λεπτά (53.496,52€). 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV:  

79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες  
 
 

 
 
 
Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ   
«Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» στο 
πλαίσιο  στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Συντονισμός, διοίκηση, προβολή και 
δημοσιότητα των δράσεων» της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη 
συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών παραγωγικού και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» 
 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV  79800000-2 Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Έως σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (47.548€) 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α που ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες εννιακόσια 
σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (5.948,52€),  ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτά (53.496,52€). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ   Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ενάριθμος έργου 
2017ΣΕ11910012). 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ  

Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου ορίζεται από την υπογραφή 
της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου έως τις 
30/6/2022  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  H Διακήρυξη του Διαγωνισμού έχει αναρτηθεί:  
1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων  
2. Στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ http://www.imegsevee.gr 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  Aριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα, 6ος Όροφος, γραφείο 601  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00  
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Μόκα Ελένη, τηλ.:210 8846852, εσωτ. 325  
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό 
μπορούν να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται 
εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

 
 
 

http://www.imegsevee.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46 

Πόλη ΑΘΗΝΑ  

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 104 33        

Τηλέφωνο 210 8846852 

Φαξ 210 8846853 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@imegsevee.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μόκα Ελένη, 2108846852 εσωτ. 325 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και δεν ανήκει στο Δημόσιο Τομέα ή τις 
υποδιαιρέσεις του. Είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα και τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

 Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Υπηρεσίες Οικονομικών Ερευνών. Στο πλαίσιο των 
βασικών δραστηριοτήτων της, παρέχει στη ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί 
προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, 
απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των 
επιχειρήσεων καθώς και δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίες ενισχύουν την 
επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και προωθούν την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη βιώσιμων 
και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Η διακήρυξη αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
www.eprocurement.gov.gr και στη διαδικτυακή διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL)  
www.imegsevee.gr από όπου μπορεί να ανακτηθεί ηλεκτρονικά από κάθε ενδιαφερόμενο για ελεύθερα, 
πλήρως, άμεσα & δωρεάν. 
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.imegsevee.gr 
γ) Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή γίνεται εγγράφως. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις 
του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 
εγγραφή στη συλλογική απόφαση με κωδικό ΣΕ Ε1191 και κωδικό ενάριθμο της πράξης  2017ΣΕ11910012. 

 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 «Συντονισμός, διοίκηση, προβολή και δημοσιότητα των 
δράσεων» της Πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση 
αλλαγών παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» με βάση την με αριθμ. 5715/710/Α3/07.11.2017 Απόφαση ένταξης και έχει λάβει κωδικό MIS 
5003864. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
 

1.3   Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτύπωση μελετητικού (μελέτες, έρευνες, εκθέσεις κ.α)  και 
ενημερωτικού/προωθητικού υλικού  (φυλλάδια, αφίσες, ενημερωτικά έντυπα, προωθητικά υλικά 
δημοσιότητας κ.α). Η υποβολή προσφορών ζητείται για την παραγωγή των παραπάνω, ενώ  
συμπεριλαμβάνει την συσκευασία και την αποστολή των υλικών στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Αναλυτικά τα παραδοτέα περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

α/α Περιγραφή  Τεμάχια  

1 Ετήσια έκθεση 2019 (Μακέτα 1)  400 
 

2 Ετήσια έκθεση 2020  (Μακέτα 2)  400 
 

3 Ετήσια έκθεση 2021 (Μακέτα 3) 400 
 

4 Μελέτη (Μακέτα 1) 150 
 

5 Μελέτη  (Μακέτα 2) 150 
 

6 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 1) 100 
 

7 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 2) 100 
 

8 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 3) 100 
 

9 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 4) 100 
 

10 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 5) 100 
 

11 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 6) 100 
 

12 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 7) 100 
 

13 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 8) 100 
 

14 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 9) 100 
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15 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 10) 100 
 

16 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 11) 100 
 

17 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 12) 100 
 

18 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 13) 100 
 

19 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 14) 100 
 

20 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 15) 100 
 

21 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 1) 50 
 

22 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 2) 50 
 

23 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 3) 50 
 

24 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 4) 50 
 

25 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 5) 50 
 

26 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 6) 50 
 

27 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 7) 50 
 

28 Οδικός χάρτης (Μακέτα 1) 50 
 

29 Οδικός χάρτης (Μακέτα 2) 50 
 

30 Οδικός χάρτης (Μακέτα 3) 50 
 

31 Οδικός χάρτης (Μακέτα 4) 50 
 

32 Οδικός χάρτης (Μακέτα 5) 50 
 

33 Οδικός χάρτης (Μακέτα 6) 50 
 

34 Οδικός χάρτης (Μακέτα 7) 50 
 

35 Οδικός χάρτης (Μακέτα 8) 50 
 

36 Οδικός χάρτης (Μακέτα 9) 50 
 

37 Οδικός χάρτης (Μακέτα 10) 50 
 

38 Οδικός χάρτης (Μακέτα 11) 50 
 

39 Οδικός χάρτης (Μακέτα 12) 50 
 

40 Οδικός χάρτης (Μακέτα 13) 50 
 

41 Οδικός χάρτης (Μακέτα 14) 50 
 

42 Οδικός χάρτης (Μακέτα 15) 50 
 

43 Οδικός χάρτης (Μακέτα 16) 50 
 

44 Οδικός χάρτης (Μακέτα 17) 50 
 

45 Οδικός χάρτης (Μακέτα 18) 50 
 

46 Οδικός χάρτης (Μακέτα 19) 50 
 

47 Οδικός χάρτης (Μακέτα 20) 50 
 

48 Κουτί -box για τους οδικούς χάρτες  20 
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49 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 1) 600 
 

50 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 2) 600 
 

51 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 3) 600 
 

52 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 4) 600 
 

53 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 5) 600 
 

54 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 6) 600 
 

55 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 7) 600 
 

56 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 8) 600 
 

57 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 9) 600 
 

58 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 10) 600 
 

59 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 11) 600 
 

60 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 12) 600 
 

61 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 13) 600 
 

62 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 14) 600 
 

63 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 15) 600 
 

64 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 16) 600 
 

65 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 17) 600 
 

66 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 18) 600 
 

67 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 19) 600 
 

68 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 20) 600 
 

69 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 1) 100  

70 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 2) 100  

71 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 3) 100  

72 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 4) 100  

73 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 5) 100  

74 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 6) 100  

75 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 7) 100  

76 Ενημερωτικού εντύπου παρουσίασης έργου 600  

77 Ενημερωτική αφίσα έργου  36  

78 Stand roll up (Μακέτα 1) 1  

79 Stand roll up (Μακέτα 2) 1  

80 Stand roll up (Μακέτα 3) 1  

81 Φάκελος-folder έργου  1250  

82 Μπλοκ/τετράδιο 1000  
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83 Τσάντα συνεδρίου με εκτύπωση 350  

84 
Διαφημιστικό δώρο -ποτήρι πολλαπλών χρήσεων, με 

εκτύπωση 300 

 

85 Στυλό  με εκτύπωση 400  

  

Οι τεχνικές προδιαγραφές ανά είδος αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Α/Α 
Τμήματος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις 
των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόν πίνακα, οι 
οποίες και θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι 
παρακάτω προδιαγραφές είναι απαράβατες επί ποινή αποκλεισμού  

Είδη 1-3 Εκτύπωση ετήσιας έκθεσης  (Μακέτα 1,2,3) 

  Διάσταση: 21 Χ 28 εκ. 

  Χρώμα εξωφύλλου : 4χρωμία και 1 pantone (μόνο Α όψη) 

  
Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Silky white 330 gr ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος 

  Επεξεργασία εξωφύλλου 1: Εσώγλυφη εκτύπωση (letterpress)  

  Επεξεργασία εξωφύλλου 2: γυαλιστερό uv foil 

  
Τύπος χαρτιού εσωτερικών σελίδων: Λευκή οπαλίνα 120 γρ  ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος 

  Χρώμα εσωτερικών σελίδων: Τετραχρωμία και 1 pantone  (Α και Β όψη) 

  Αριθμός σελίδων: 176 σελίδες (+/-32 σελίδες) 

  Είδος εκτύπωσης κύριου σώματος: offset 

  Τύπος δεσίματος: Ραφτό -Κολλητό  

  Τιράζ: 400 τεμάχια (η κάθε ετήσια έκθεση-μακέτα) 

Είδη 4-5 Εκτύπωση μελετών (Μακέτα 1-2) 

  Διαστάσεις: 17 Χ 24 εκ 

  Χρώμα εξωφύλλου: Τετραχρωμία  

  Επεξεργασία εξωφύλλου 1: Ματ πλαστικοποίηση 

  Επεξεργασία εξωφύλλου 2: Ανάγλυφη βαθυτυπία προς τα έξω 

  Επεξεργασία εξωφύλλου 3: Τοπικό spot uv   

  
Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: velvet 320-350 γρ. ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος 

  Αρ. σελίδων: 208  (+/-32 σελίδες) 

  
Ποιότητα χαρτιού κυρίου σώματος έκδοσης: χαρτί γραφής καλής ποιότητας 120 
γρ.   
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  Εκτύπωση εσωτερικού: Τετραχρωμία 

  Είδος εκτύπωσης κύριου σώματος: ψηφιακή 

  Προδιαγραφές Δεσίματος: Ραφτό κολλητό  

  Τιράζ: 150 τεμάχια (η κάθε μελέτη-μακέτα) 

Είδη 6-20 Εκπτύπωση ενημερωτικού σημειώματος (Μακέτα 1-15) 

  Μέγεθος: Α4 

  
Τύπος χαρτιού: UPM ματ λευκό 120 γρ. ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος 

  Χρώμα: 4χρωμία 

  Αρ. σελίδων: 20 σελίδες (+/- 4 σελίδες) 

  Τύπος δεσίματος: καρφίτσα 

  Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή 

  Τιράζ: 100 τεμάχια (το κάθε ενημερωτικό σημείωμα-μακέτα) 

Είδη 21-
27 Εκτύπωση ερευνητικών κειμένων (Μακέτα 1-7) 

  Μέγεθος: Α4 

  
Τύπος χαρτιού: UPM ματ λευκό 120 γρ. ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος 

  Χρώμα: 4χρωμία 

  Αρ. σελίδων: 34 σελίδες (+/- 4 σελίδες) 

  Τύπος δεσίματος: καρφίτσα 

  Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή 

  Τιράζ: 50 τεμάχια (το κάθε ερευνητικό κείμενο-μακέτα) 

Είδη 28-
47 Εκτύπωση οδικού χάρτη (Μακέτα 1-20) 

  Διάσταση: 21 Χ 28 

  
Εξώφυλλο έκδοσης: Silky white 300gr ή ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος ή ανακυκλωμένο χαρτί καλής ποιότητας 300gr 

  Χρώμα εξωφύλλου : 4 χρωμία + 1 Pantone  

  Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 4χρωμία (Α και Β όψη) 

  
Ειδική επεξεργασία εξωφύλλου & ράχης: Ασημοτυπία ή Χρυσοτυπία ή UV ή Spot 
UV κατ’ επιλογή του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

  
Τύπος χαρτιού εσωτερικών σελίδων: Λευκή οπαλίνα 120 γρ  ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος 

  Χρώμα ράχης: 1 pantone  και ασημοτυπία ή χρυσοτυπία 

  Σελίδες: 64 (+/- 16 σελίδες) 

  Τύπος δεσίματος: Ραφτό -Κολλητό  
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Είδος εκτύπωση:  ψηφιακή  

  Τιράζ: 50 τεμάχια (ο κάθε οδικός χάρτης-μακέτα) 

  

Σημείωση: Η επιλογή ανάμεσα σε συμβατικό χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί έχει 
σχέση με τον γραφιστικό σχεδιασμό του εντύπου και θα πραγματοποιηθεί από το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά την φάση της παραγγελίας του εν λόγω παραδοτέου 

Είδος 48 Κουτί- box για τους οδικούς χάρτες  

  
Διαστάσεις: Περίπου 21,5 Χ28,5 εκ. και βάθος κατάλληλο ώστε να χωράει τους 20 
οδικούς χάρτες  

  Σχήμα: Τύπου θήκη περιοδικών κλειστό από πάνω και ανοιχτό στη μία ράχη 

  
Επεξεργασία-χρωμα 1: Ασημοτυπία-βαθυτυπία στην μία πλευρά & 4χρωμία και 1 
Pantone στην άλλη πλευρά 

  

Λαμινάρισμα εσωτερικό και εξωτερικό με χαρτί Silky white 120-150gr ή ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ή ανακυκλωμένο χαρτί 
καλής ποιότητας 120-150gr  

  Χαρτόνι κατάλληλο για την κατασκευή του κουτιού (κατ' εκτίμηση 400-500 gr) 

  Τιράζ: 20 τεμάχια 

  

Σημείωση: Η επιλογή ανάμεσα σε συμβατικό χαρτί και ανακυκλωμένο χαρτί έχει 
σχέση με τον γραφιστικό σχεδιασμό του εντύπου και θα πραγματοποιηθεί από το 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά την φάση της παραγγελίας του εν λόγω παραδοτέου 

Είδη 49-
68 Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου επαγγέλματος (Μακέτα 1-20) 

  Διαστάσεις: 26 X 14 εκ 

  Σελίδες: 6σέλιδο ανοιγόμενο  

  Εκτύπωση: Α & Β όψη 

  Χαρτί: Bristol 160gr ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος 

  Δίπλωμα 

  
Ειδική επεξεργασία: Η πρώτη σελίδα θα έχει ακανόνιστο σχήμα τύπου δέλτα 
(κοπτικό) 

  Εκτύπωση: offset  

  Χρώμα : 4 χρωμία και το 1 Pantone (της έκδοσης του οδικού χάρτη) 

  Τιράζ: 600 τεμάχια (το κάθε ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος-μακέτα) 

Είδη 69-
75 Εκτύπωση εκπαιδευτικού σχεδίου (Μακέτα 1-7) 

  
Μέγεθος: 17Χ24 εκ 

  

Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Velvet 350 γρ. ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος 

  
Επεξεργασία εξωφύλλου: πλαστικοποίηση ματ 

  Χρώμα εξωφύλλου: 4χρωμία 
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Τύπος χαρτιού κύριου σώματος: Χαρτί γραφής Victor WF 120 γρ. ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος 

  Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 2χρωμία 

  Αριθμός σελίδων: 200 (+/- 24 σελίδες) 

  Τύπος δεσίματος: ραφτό κολλητό  

  Είδος εκτύπωσης: offset 

  Τιράζ: 100 τεμάχια (το κάθε εκπαιδευτικό σχέδιο-μακέτα) 

Είδος 76 Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης έργου  

  Είδος: Τρίπτυχο 

  Αριθμός σελίδων: 6 

  Διαστάσεις:  17Χ18 εκ.  

  Δίπλωμα 

  Ειδική επεξεργασία πρώτης σελίδας: Κοπτικό  

  Χρώμα: 4χρωμία 

  Χαρτί: Bristol 160gr ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος 

  Τιράζ: 600 τεμάχια 

  Είδος εκτύπωσης: offset 

Είδος 77 Ενημερωτική αφίσα έργου  

  Μέγεθος: Α3 

  Χρώμα: 4χρωμία 

  

Τύπος Χαρτιού: UPM ματ λευκό 150 γρ. ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος 

  Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή 

  Τιράζ: 36 τεμάχια 

Είδος 78-
80 Stand roll up (Μακέτα 1-3) 

  Μέγεθος: 100 Χ 203 εκ 

  Προδιαγραφές: πολυπροπυλένιο/ θήκη/ κοντάρι στήριξης  

  Εκτύπωση: μονής όψης 

  Χρώμα: 4χρωμία 

  Τιράζ: 1 τεμάχιο ή κάθε μακέτα 

Είδος 81 Φάκελος - folder έργου  

  Διαστάσεις: κλειστό 24Χ32εκ.   

  Ράχη κλειστού folder: 0,5-1 εκ 

  
Εσωτερική τσέπη  στη δεξιά πλευρά κολλητή με ράχη 0,5 εκ, κάθετο ανάπτυγμα 
ημικυκλιο με κοπτικό που να κουμπώνει στην τσέπη 

  Εσωτερική τσέπη αριστερά χωρίς ράχη με κοπτικό ημικύκλιο 

  Χρωματα: 4 χρωμία και ένα επιπλέον Pantone  

  Τύπωμα folder: Α & Β όψη 

  Επεξεργασία εξωφύλλου: Βαθυτυπία letterpress 
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Τυπος χαρτιού: Rives/design ice white 250-300 γρ ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος 

  Είδος εκτύπωσης: offset 

  Τιράζ: 1250 τεμάχια 

Είδος 82 Μπλοκ/τετράδιο  

  Διαστάσεις: 14Χ20 εκ. 

  
Τύπος χαρτιού: Χαρτί γραφής καλής ποιότητας 90γρ ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος 

  Σελίδες: 50 

  
Τύπος δεσίματος: Σπιράλ χοντρό σε χρώμα ματ ή μεταλλικό (χωρις εξώφυλλο με 
πλάτη) 

  Εκτύπωση κυρίου σώματος: διχρωμία Α&Β όψης 

  Εκτύπωση πλάτης: διχρωμία Α&Β όψης 

  
Χαρτί πλάτης: Κουσέ 350 γρ ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος 

  Τιράζ: 1000 τεμάχια 

Είδος 83 Τσάντα συνεδρίου 

  Υλικό: Πολυπροπυλένιο/ Νon Woven  

  Ύφασμα: 80gr/m2 

  Διαστάσεις: 36cm x 40 x 9cm 

  Εκτύπωση: Τετραχρωμία Α' όψης 

  Χρώμα/χερούλι: Σε χρώμα επιλογής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

  Είδος εκτύπωσης: Μεταξοτυπία 

  Τεμαχια: 350 

Είδος 84 Ποτήρι-θερμός πολλαπλών χρήσεων - διαφημιστικό δώρο  

  Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι 18/8 μέσα-έξω, διπλό τοίχωμα  

  Χωρητικότητα: 400ml 

  ΒPA free με πιστοποιητικά ποιότητας 

  Διαστάσεις :18 - 19 εκ. (ύψος)  x 6-7 εκ. βάση 

  

Εξωτερικό χρώμα: μεταλλικό χρώμα  της επιλογής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

  

Εκτύπωση του λογοτύπου του φορέα μονοχρωμία και του επιχειρησιακού 
προγράμματος τετραχρωμία 

  Τεμάχια: 300 

Είδος 85 Στυλό τύπου ballpen  

  Τύπος: Αναδιπλούμενος 

  Υλικό: Inox σε όλη του την επιφάνεια 

  Εκτύπωση: Τετραχρωμία και στις δύο όψεις 

  Μελάνι: Μπλε χρώματος, καλής ποιότητας γραφής  
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  Χρώματα: Μεταλλικό (χρυσαφί ή ασημί) με λευκό  

  Διαστάσεις: 1,5 Χ 13,5 εκ 

  Χώρος εκτύπωσης: 4Χ1 εκ 

  
Τεμάχια:400 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι έως σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (47.548€) 
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 
(5.948,52€) ήτοι συνολικού προϋπολογισμού έως πενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ 
και πενήντα δύο λεπτά (53.496,52€). Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην 
προβεί στην παραγγελία όλων των παραδοτέων που περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τα παραδοτέα που έχει παράγει.   

Σημειώνεται ότι κάποια είδη λόγω της φύσης τους (βιβλία - μελέτες) έχουν Φ.Π.Α 6% ενώ τα υπόλοιπα 
είδη έχουν Φ.Π.Α 24%. Στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς αναγράφεται με σαφήνεια ο 
συντελεστής Φ.Π.Α πρέπει να υπολογιστεί για το κάθε παραδοτέο.      

Η διάρκεια του έργου ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/6/2022.Η σύμβαση θα 
ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει  τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

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

 Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, όπου αυτός τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής, 

 Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 
1156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

 Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», στο βαθμό που συγκεκριμένες 
διατάξεις αυτού, δύναται να τύχουν αναλογικής εν προκειμένω εφαρμογής, 

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

 Τον ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», 

 Τον Κανονισμό 679/2016 επεξεργασίας και προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data), 

 Τον Κανονισμό 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

 Τον Κανονισμό 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 
2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 
του Συμβουλίου, 

 Τον Κανονισμό 1046/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 
2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της 





 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» 

15 

 

Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, 
(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 

 Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...», 

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

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

 Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

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

 Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", 

 Το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία", 

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

 Την με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/31.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων 

 Την με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», με την 
οποία τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων», 

 Την  με αρ. πρωτ. 5865/1776/A2/12-10-2016 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»  με τίτλο 
«Παρεμβάσεις για την συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση μεταβολών του παραγωγικού 
περιβάλλοντος, και την υποστήριξη των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων»  

 Την με αριθμ. πρωτ. 10501/31-01-2017 (ΑΠ ΕΥΔ 361/30-1-2017) αίτηση χρηματοδότησης του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ για την Πράξη και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με 
τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών 
παραγωγικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» 

 Την  με αρ. 5715/710/Α3/07.11.2017 της ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία»  (ΑΔΑ: 6ΔΝ7465ΧΙ8-ΨΓΓ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις της 
ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών παραγωγικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με MIS 5003864 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»  

 Το με αριθμ. 79551/5-12-2019  υποβληθέν στο ΟΠΣ Τεχνικό Δελτίο Πράξης  σχετικά την  
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της πράξης έως 30/6/2022  

 Την από 10/12/2019 απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αφορά στην έγκριση δημοσίευσης και 
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού  

 Την από 10/12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που αφορά στη συγκρότηση των αρμόδιων 
Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων, 

 Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
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του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται 
προς ρύθμιση ζητημάτων, που δεν ρυθμίζονται κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια τη 
διακήρυξη. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, έως την 20η 
Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα, στο γραφείο πρωτοκόλλου 
(6ος όροφος). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση υποβολής των προσφορών μέσω ταχυδρομείου ή 
ταχυμεταφοράς, οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί έως την καταληκτική 
ημέρα και ώρα (21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 15:00). Φάκελοι οι οποίοι υποβάλλονται μετά το πέρας της 
καταληκτικής ημερομηνίας θα χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμοι και δεν θα αξιολογούνται. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα, την 
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00. 

1.6 Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της δημοσιεύτηκε και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής, στη διεύθυνση www.imegsevee.gr. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

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

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης – Σειρά Ισχύος 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 07/2019 Διακήρυξη της Σύμβασης με τα παραρτήματα της, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στο ΚΗΜΔΗΣ (αριθμός ΑΔΑΜ: βλέπε κεφαλίδα έκαστης σελίδας παρόντος τεύχους) 

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 
4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της   

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

1. Η Σύμβαση  
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 
3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή 
4. Η προσφορά του αναδόχου. 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται γραπτώς από 
κάθε ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.3 Γλώσσα 

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

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
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(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

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). 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.  

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

2.1.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. (καλής εκτέλεσης) 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.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

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

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  Σε αρνητική  περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  
 
5. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία 
προσφορές με την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, 
Υπεργολάβου. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία 
προσφορές σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες 
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. 
 

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)  οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
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,  
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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.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

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 
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χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.2.3  Κατ' εξαίρεση ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.2, 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.  
 

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

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

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

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

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

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 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.  

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

2.2.2.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.2.8. 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. 

2.2.3. Κριτήρια Επιλογής  

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.1 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό 
του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2 οφείλει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και 
επί ποινή αποκλεισμού να πληροί επιπλέον και τα παρακάτω κριτήρια: 

2.2.3.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 
ήτοι υπηρεσίες εκτυπώσεων.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά  μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους 
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει   να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η 
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία  

2.2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο 
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με το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α., για τις τρεις (3) τελευταίες 
οικονομικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή για τα έτη 2019, 2018, 2017.  

Ειδικότερα για το έτος 2019, λόγω του γεγονότος ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
θα έχει οριστικοποιηθεί ο σχετικός ισολογισμός, οι υποψήφιοι υποβάλουν μόνο το πρόσφατο προσωρινό 
ισοζύγιο συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί της ακρίβειας των 
στοιχείων του προσωρινού ισοζυγίου.  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
οικονομικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του εκατό τοις εκατό (100%) του 
προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α., για το οποίο υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση ένωσης 
/κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην 
ένωση / κοινοπραξία. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος, υποβάλλει Ισολογισμούς διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.  

2.2.3.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

1. Να έχουν υλοποιήσει και ολοκληρώσει τα τρία (3) τελευταία έτη, πριν το έτος διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή για τα έτη 2019, 2018, 2017, συναφή έργα αξίας ίσης με το εκατό τοις εκατό (100%) 
του προϋπολογισμού του έργου, συνολικά και αθροιστικά, αποδεικνυόμενων από ευκρινή 
φωτοαντίγραφα συμβάσεων συνοδευόμενες υποχρεωτικώς από βεβαιώσεις/πρωτόκολλα οριστικής 
παραλαβής αντικειμένου Σύμβασης, όπου απαραιτήτως θα πρέπει να αναγράφεται η διάρκεια του έργου 
και ο τελικός προϋπολογισμός.  

Ως συναφές έργο ορίζεται η εκτύπωση εντύπων και λοιπού υλικού.  

Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί  από Ένωση εταιρειών, λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός 
του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού (%) συμμετοχής του στην 
Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου. 
 
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας και όταν η παραπάνω απαίτηση αφορά περισσότερες της μίας (1) 
συμβάσεις, τότε  δύναται να καλύπτεται αυτή αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από 
οποιοδήποτε μέλος αυτής. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι δεν  είναι αποδεκτή η κάλυψη της απαίτησης 
καθεμίας σύμβασης από περισσότερες αθροιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις.   
 

2.2.4 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.3.2) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.3.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
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Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

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

2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών – Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Α. Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.3, και 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην 
παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΤΕΥΔ εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής (Β 3698), αποτελεί πρότυπο 
έγγραφο σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, και χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016, των οποίων η συνολική 
προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του 
άρθρου 5 του εν λόγω νόμου και ανώτερη των 20.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ΤΕΥΔ 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος ΙΙ.  

Το ΤΕΥΔ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν 
ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 
απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΤΕΥΔ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 
λόγω δικαιολογητικά. 
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4. της 
παρούσας, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  
Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται 
να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.  
 
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο και το τμήμα αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της 
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σύμβασης του προσφερόμενου τμήματος, η Αναθέτουσα  Αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας και για τους υπεργολάβους.  
Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς. 
 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας  
παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016.  
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 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 των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.4.  
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).  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  
 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

- Οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους  

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφή 
τους.   

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

α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες . 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.2.2.  και 2.2.2.4 περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2  περίπτωση α’, πέραν του ως 
άνω πιστοποιητικού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
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διοικητική απόφαση  με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

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. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του, 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.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να 
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.2.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του 
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

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

ε) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3.1. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

Έγγραφο αρμόδιας δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτουν οι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και 
βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο επαγγελματικό φορέα (στην περίπτωση που η 
υποχρέωση εγγραφής απαιτείται εκ του νόμου), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι.  
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
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πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού η κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από την αρμόδια διοικητική 
αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3.1 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.3.2. οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι των ετών 2019, 2018 και 2017, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος, σε περίπτωση που υποχρεούται στην κατάρτιση 
Ισολογισμών, ή σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην κατάρτιση ισολογισμών το έντυπο Ε3 των 
τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι των ετών 
2019, 2018 και 2017, για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών ή στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος εδρεύει στο εξωτερικό, τα αντίστοιχα ισχύοντα αποδεικτικά έγγραφα.  

Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία για τις 
διαχειριστικές χρήσεις που λειτουργεί, από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχει η ανωτέρω επάρκεια. 
 
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  

Ειδικότερα για το έτος 2019, λόγω του γεγονότος ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δεν 
θα έχει οριστικοποιηθεί ο σχετικός ισολογισμός, οι υποψήφιοι υποβάλουν μόνο το πρόσφατο προσωρινό 
ισοζύγιο συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί της ακρίβειας των 
στοιχείων του προσωρινού ισοζυγίου.  
 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.3.3 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν 
 
1. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων συμβάσεων/έργων τα οποία εκτέλεσαν κατά τα 
τελευταία τρία έτη πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι κατά τα έτη 2019, 2018, 2017, με 
ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού 
συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. 
 
Η παρουσίαση των σχετικών συμβάσεων/έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα: 
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Α/Α 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ/ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπο-
λογισμός) 

Αποδεικτικό 
Στοιχείο  

(σύμβαση) 

        

        

 
Όπου:  
 «Αποδεικτικό Στοιχείο»: 

 Εάν η Αναθέτουσα Αρχή/Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται 
ευκρινές φωτοαντίγραφο σύμβασης συνοδευομένης υποχρεωτικώς από βεβαίωση/πιστοποιητικό 
που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την 
αρμόδια αρχή.  

 Εάν η Αναθέτουσα Αρχή/Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται ευκρινές 
φωτοαντίγραφο σύμβασης συνοδευόμενης από αντίστοιχα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.  

 
Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το ποσοστό 
συμμετοχής του.  
 
2. Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο 
τον παρακάτω πίνακα. 
 

Περιγραφή τμήματος Έργου 
που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία Επικοινωνίας, 
Νόμιμοι Εκπρόσωποι Υπεργολάβου 

 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας 

 

   

   

 
Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει :  
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του έργου που 
έχει δηλώσει στην προσφορά του. 
β) Νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις οποίες 
θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της 
σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί 
ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.  
 
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, 
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις 
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
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συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4  για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

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

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα I-ΙV της Διακήρυξης, 
για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος.  

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους εις διπλούν (σε ένα πρωτότυπο 
και σε ένα αντίγραφο), μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 20 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 15:00. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 
Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

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

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

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες και τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τους εξής υποφακέλους: (α) σφραγισμένο φάκελο με την 
ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (β) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και (γ) σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
 
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) δικαιολογητικών συμμετοχής, β) 
τεχνικής προσφοράς και γ) οικονομικής προσφοράς, θα απορρίπτονται. 
 
Σ’ ένα από τα αντίτυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής 
προσφοράς να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να φέρει μονογραφή ανά φύλλο για 
λογαριασμό του οικονομικού φορέα και συγκεκριμένα: 
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν τα 
αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
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Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται 
με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 
Ο φάκελος της προσφοράς και οι επιμέρους υποφάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφουν ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» 
                        με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 20 Ιανουαρίου 2020  
 
Προς: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα 
 
Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : ………….. 
Στοιχεία Εκπροσώπου: ………….. 
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου): ………….. 
 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  και «Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Ο υποφάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας και την 
παράγραφο 2.2.5.1.Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986.  
 
2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή στην Παράγραφο 1.3, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται και συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 
ΙΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

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

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση την τιμή και σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV του παρόντος διαγωνισμού. Η τιμή των προς παραγωγή παραδοτέων δίνεται  σε ευρώ. 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα 
περιλαμβάνει: 

Το ποσό σε ευρώ  (ανά μονάδα) το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, ΦΠΑ που αντιστοιχεί, το  
συνολικό κόστος (ανά μονάδα) καθώς και το συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ολογράφως και 
αριθμητικά) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το σύνολο του προκηρυσσόμενου 
έργου. 
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Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης. 
 
Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η 
οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης, οι προσφορές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει 
προσφέρει την χαμηλότερη συνολική τιμή στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς 
του Παραρτήματος  IV της παρούσας». 
 

2.4.5 Τιμές 

Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Οι τιμές των 
προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της 
σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα 
αναλάβει και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται 
για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία που αναφέρεται στην 
προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη θεωρείται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ότι 
προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
 
Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά θεωρείται σωστό αυτό 
που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον, στην περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα 
διορθώνεται από την αναθέτουσα αρχή.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για 
την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων προς τρίτους (δημόσιο, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.τ.λ.) και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού που θα 
απασχολεί.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του 
ν. 4412/2016, 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό έργου που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας.  
 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της,  κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Τιμές) 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. της παρούσης 
διακήρυξης, 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από ειδική Επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης, που έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω επιτροπή, σε 
δημόσια συνεδρίαση την ημέρα που έχει οριστεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, προβαίνει στην 
έναρξη διαδικασίας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, που υποβλήθηκαν 
νόμιμα. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 
 
Oι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία των 
συμμετεχόντων και μετά προχωρά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
 
Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού. Η Επιτροπή 
αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκειμένου να καταλήξει στις κατ’αρχήν αποδεκτές 
υποβληθείσες προσφορές. Στην περίπτωση που αυτά κριθούν ως πλήρη η επιτροπή προχωρεί στην 
αποσφράγιση του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 
2.3.1 της παρούσας. 
 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια  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 την παρ. 3.4.  
 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών συντάσσεται ένα 
ενιαίο πρακτικό.  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που αποσφραγίστηκαν 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. 
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Στην περίπτωση ισότιμων προφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα των σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί 
ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας και το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

 
3.1.3. Ενημέρωση συμμετεχόντων  
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε συνέχεια απόφασης του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, 
ενημερώνει γραπτά ή ηλεκτρονικά τους υποψηφίους αναδόχους σχετικά με τα αποτελέσματα και την 
απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, 
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.3. αυτής. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της ως άνω παραγράφου 3.2.1 αίτημα προς 
την Αναθέτουσα Αρχή 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. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
έχει καταταχθεί με την αμέσως συμφερότερη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

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

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει  την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και με 
την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων της παραγράφου 
3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

3.4 Ενστάσεις 

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 του Ν.4497/2017 και το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της 
είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από την συντέλεση της παράλειψης. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία 
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Ειδικά στις 
περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

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

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις 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 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και κοινωνικοασφαλιστική 
νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την 
εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις 
νόμιμες αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λπ., θα 
ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. 
Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους 
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
2. Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών 
ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων της 
παρέχεται το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση.  
3. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 
της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του αναδόχου, στον τρόπο 
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εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα περιγράφουν στη σύμβαση μεταξύ 
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.  
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της να δέχεται και να διευκολύνει 
απροφασίστως τους ελέγχους και επαληθεύσεις που διενεργούνται τακτικώς ή /και εκτάκτως από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης ή και τον εκάστοτε οριζόμενο επόπτη από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
Στην περίπτωση άρνησης της κατά τα ανωτέρω σχετικής συνδρομής του Αναδόχου καθώς και σε κάθε 
περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών οιαδήποτε πλημμέλεια 
χορηγείται σε αυτόν έγγραφη εντολή συμμόρφωσης θέτονται και τη σχετική προθεσμία προς τούτο. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτήν την έγγραφη εντολή ενεργοποιείται αιτιολογημένα η διαδικασία 
του άρθρου 5.2 της παρούσας.  

4.4 Υπεργολαβία 

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

2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 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, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

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

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, κατά την διάρκεια της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης τηρούνται απαρέγκλιτα και κατισχύουν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αν η τροποποίηση της σύμβασης αφορά 
και σε αύξηση συμβατικού τιμήματος εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια που τίθενται στο ως άνω άρθρο του 
νόμου. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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

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

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

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

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε εξαμηνιαία βάση (κάθε τέλος Ιουνίου 
και κάθε τέλος Δεκεμβρίου) με βάση τα παραδοτέα που έχει παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός 
του εξαμήνου. Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση τις τιμές κατακύρωσης των συγκεκριμένων παραδοτέων. 

Για την είσπραξη της αμοιβής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικειμένου  σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων 
ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως 
έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά της 
σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

5.1.2 Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου «Παρεμβάσεις 
της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν την μη έγκαιρη 
καταβολή πληρωμών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτά να αναστέλλεται η 
πληρωμή του για όσο διάστημα δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το Φορέα 
χρηματοδότησης του προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος  
υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, κανονικά. Ο 
Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την 
Αναθέτουσα Αρχή.   

5.1.3 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 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 επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

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

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.2.3.  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις 
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του 
στοιχείων. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 
ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 
 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις μπορεί να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
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του προβλεπόμενου στην περίπτωση β και δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
οργάνου. 

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

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών   

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 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 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 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία έχει οριστεί με την από 10/12/2019 απόφαση 
του ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για την παραλαβή (τμηματικές και οριστική) των 
παραδοτέων και την υποβολή προς έγκριση των πρακτικών της στο ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, αναφορικά 
με όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30/6/2022. 

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

6.3 Παραλαβή των παραδοτέων 

6.3.1 Τα παραδοτέα της σύμβασης οφείλεται να παραδίδονται από τον ανάδοχο με βάση την παρακάτω 
διαδικασία: 

Για τα είδη που αφορούν εκτύπωση σε χαρτί 

Βήμα 1: Αποστολή αιτήματος παραγγελίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτύπωση συγκεκριμένων 
παραδοτέων και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος.   

Βήμα 2:  Παρουσίαση δειγμάτων χαρτιού από τον ανάδοχο με βάση τις προδιαγραφές εντός 2 ημερών από 
την αποστολή του αιτήματος, έγκριση του χαρτιού από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και δέσμευση χαρτιού από τον 
ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το δείγμα χαρτιού η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται.  

Βήμα 3: Αποστολή τελικής μακέτας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον Ανάδοχο 

Βήμα 4: Ο Ανάδοχος παραλάβει τη μακέτα ψηφιακά και εντός δυο ημερών από την αποστολή της θα 
πρέπει να στείλει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τη σχετική ηλιοτυπία και δοκίμιο της έκδοσης. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν αποκλίσεις από το ηλεκτρονικό preview της μακέτας σε σχέση με το δοκίμιο, προχωράει σε 
συνεργασία με τους συνεργάτες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις κατάλληλες διορθώσεις. Αν χρειαστεί ανατύπωση 
δοκιμίου ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση του δοκιμίου. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει τη 
δυνατότητα να ζητήσει να είναι παρόν στη διαδικασία ελέγχου της παραγωγής της έκδοσης (press-check) 
και να εγκρίνει επί τόπου την έκδοση. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για το κύριο μέρος της έκδοσης 
(εσωτερικές σελίδες), όσο και για το εξώφυλλο αυτής. Το ακριβές μέγεθος της ράχης των βιβλίων ορίζεται 
από τον τυπογράφο και κοινοποιείται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.    
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Βήμα 5: Αποστολή τυπογραφικού δοκιμίου και επιλεγμένου χαρτιού με βάση τις δοθείσες τεχνικές 
προδιαγραφές στο παρόν έντυπο εντός 4 εργάσιμων ημερών από την τελική έγκριση του δοκιμίου. 

Βήμα 6: Γραπτή έγκριση του τυπογραφικού δοκιμίου και των χαρτιών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εντός 2 ημερών 
από την παραλαβή του. Σε περίπτωση μη έγκρισης του τυπογραφικού δοκιμίου για λόγους μη 
συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές ο Ανάδοχος οφείλει εντός 2 εργάσιμων ημερών να 
επαναυποβάλει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τυπογραφικό δοκίμιο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις 
προδιαγραφές. 

Βήμα 7: Παραγωγή υλικών και αποστολή τους σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
έγκρισης του τυπογραφικού δοκιμίου και των χαρτιών που χρησιμοποιούνται 

Βήμα 8: Έλεγχος των παραδοτέων από την τριμελή επιτροπή παραλαβής 

Βήμα 9Α: Σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την επιτροπή 
παραλαβής εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις ή ενστάσεις επί της τήρησης των τεχνικών 
προδιαγραφών και της ποιότητας του αντικειμένου της σύμβασης 

Βήμα 9Β: Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοθέντα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του 
Ν.4412/2016.  

 

Για τα είδη που απαιτούν εκτύπωση σε άλλα υλικά  

Βήμα 1: Αποστολή αιτήματος παραγγελίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτύπωση συγκεκριμένων 
παραδοτέων και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος.   

Βήμα 2:  Αποστολή του υλικού  (π.χ στυλό, ποτήρι κ.λ) που θα γίνει η εκτύπωση εντός 2 ημερών από την 
αποστολή του αιτήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές   

Βήμα 3: Έγκριση του υλικού από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και παραγγελία του συνολικού αριθμού των 
απαιτούμενων τεμαχίων. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο υλικό δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και δεν εγκριθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

Βήμα 4: Αποστολή τελικής μακέτας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον Ανάδοχο 

Βήμα 5: Ο Ανάδοχος παραλαμβάνει τη μακέτα ψηφιακά και εντός 2 ημερών από την αποστολή της θα 
πρέπει να στείλει στo ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το σχετικό προσχέδιο της εκτύπωσης. Αν χρειαστεί ανατύπωση του 
προσχεδίου ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση.  

Βήμα 6: Αποστολή δείγματος με βάση τις  τεχνικές προδιαγραφές εντός 4 εργάσιμων ημερών από την 
τελική έγκριση  του προσχεδίου. 

Βήμα 7: Γραπτή έγκριση του δείγματος από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εντός 2 ημερών από την αποστολή του 
δείγματος. Σε περίπτωση μη έγκρισης του προσχεδίου για λόγους μη συμμόρφωσης με τις τεχνικές 
προδιαγραφές ο Ανάδοχος οφείλει εντός 2 εργάσιμων ημερών να επαναυποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή 
προσχέδιο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις προδιαγραφές. 

Βήμα 8: Παραγωγή υλικών και αποστολή τους σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
έγκρισης του δείγματος 

Βήμα 9: Έλεγχος των παραδοτέων από την τριμελή επιτροπή παραλαβής 

Βήμα 10α: Σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την επιτροπή 
παραλαβής εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις ή ενστάσεις επί της τήρησης των τεχνικών 
προδιαγραφών και της ποιότητας του αντικειμένου της σύμβασης 

Βήμα 10β: Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοθέντα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 
όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
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που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθου 219 του 
Ν.4412/2016 

Σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών είτε από την πλευρά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είτε από 
την πλευρά του αναδόχου, θα πρέπει να αιτιολογείται και να συμφωνείται γραπτά (μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας) και από τα δύο μέρη κατά τα βήματα 1 και 2 των παραπάνω διαδικασιών. Σε κάθε 
περίπτωση οι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάζουν το μοναδιαίο κόστος όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στην 
προσφορά του Αναδόχου.  

Οι χρόνοι παράδοσης των εντύπων δεν μπορούν να καθοριστούν επακριβώς καθώς εξαρτώνται από την 
πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική 
παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Μία ενδεικτική, αλλά όχι δεσμευτική  χρονοκατανομή των εργασιών έχει ως 
εξής:  

Α' Εξάμηνο 2020 

Είδος Περιγραφή  

1 Ετήσια έκθεση 2019 (Μακέτα 1)  

6 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 1) 

7 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 2) 

8 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 3) 

9 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 4) 

21 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 1) 

22 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 2) 

23 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 3) 

Β' Εξάμηνο 2020 

 
Είδος Περιγραφή 

10 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 5) 

11 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 6) 

12 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 7) 

13 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 8) 

13 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 8) 

24 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 4) 

76 Ενημερωτικού εντύπου παρουσίασης έργου 

77 Ενημερωτική αφίσα έργου  

81 Φάκελος-folder έργου  

82 Μπλόκ/τετράδιο 

Α' Εξάμηνο 2021 

Είδος Περιγραφή  

2 Ετήσια έκθεση 2020  (Μακέτα 2)  

4 Μελέτη (Μακέτα 1) 

5 Μελέτη  (Μακέτα 2) 

14 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 9) 

15 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 10) 
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25 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 5) 

28 Οδικός χάρτης (Μακέτα 1) 

29 Οδικός χάρτης (Μακέτα 2) 

30 Οδικός χάρτης (Μακέτα 3) 

31 Οδικός χάρτης (Μακέτα 4) 

32 Οδικός χάρτης (Μακέτα 5) 

33 Οδικός χάρτης (Μακέτα 6) 

34 Οδικός χάρτης (Μακέτα 7) 

35 Οδικός χάρτης (Μακέτα 8) 

36 Οδικός χάρτης (Μακέτα 9) 

37 Οδικός χάρτης (Μακέτα 10) 

38 Οδικός χάρτης (Μακέτα 11) 

39 Οδικός χάρτης (Μακέτα 12) 

40 Οδικός χάρτης (Μακέτα 13) 

41 Οδικός χάρτης (Μακέτα 14) 

42 Οδικός χάρτης (Μακέτα 15) 

43 Οδικός χάρτης (Μακέτα 16) 

44 Οδικός χάρτης (Μακέτα 17) 

45 Οδικός χάρτης (Μακέτα 18) 

46 Οδικός χάρτης (Μακέτα 19) 

47 Οδικός χάρτης (Μακέτα 20) 

48 Κουτί -box για τους οδικούς χάρτες  

49 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 1) 

50 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 2) 

51 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 3) 

52 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 4) 

53 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 5) 

54 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 6) 

55 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 7) 

56 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 8) 

57 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 9) 

58 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 10) 

59 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 11) 

60 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 12) 

61 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 13) 

62 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 14) 

63 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 15) 

64 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 16) 

65 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 17) 

66 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 18) 

67 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 19) 

68 Ενημερωτικό έντυπο επαγγέλματος (Μακέτα 20) 

78 Stand roll up (Μακέτα 1) 
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79 Stand roll up (Μακέτα 2) 

80 Stand roll up (Μακέτα 3) 

83 Τσάντα συνεδρίου με εκτύπωση 

84 
Διαφημιστικό δώρο -ποτήρι πολλαπλών χρήσεων, με 
εκτύπωση 

85 Στυλό  με εκτύπωση 

Β΄Εξάμηνο 2021 

Είδος Περιγραφή  

16 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 11) 

17 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 12) 

18 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 13) 

26 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 6) 

Α' Εξάμηνο 2022 

Είδος Περιγραφή  

3 Ετήσια έκθεση 2021 (Μακέτα 3) 

19 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 14) 

20 Ενημερωτικό σημείωμα (Μακέτα 15) 

27 Ερευνητικά κείμενα (Μακέτα 7) 

69 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 1) 

70 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 2) 

71 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 3) 

72 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 4) 

73 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 5) 

74 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 6) 

75 Εκπαιδευτικό σχέδιο (Μακέτα 7) 

 

6.3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 
4412/2016. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων  παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 
σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.6  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.2.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει 
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).  
 

6.4 Εκχώρηση της σύμβασης  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 
τρίτο, πλην των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της παρούσας και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού καθώς και πλην της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ 
σημείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των 
απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς 
Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο 
εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την 
αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων 
μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},   

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 
………….. που αφορά στο διαγωνισμό της ……………………. με αντικείμενο: 
«…………………………………………………………..», συνολικής αξίας ευρώ …………………….. (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……./……… Διακήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 

  





 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» 

51 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100018486 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Μόκα Ελένη  
- Τηλέφωνο: 210 8846852 εσωτ.325 
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@imegsevee.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.imegsevee.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): «Εκτυπώσεις μελετητικού και προωθητικού υλικού», CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες 
εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ……………………… 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 07/2019 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

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

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

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

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 άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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 …): 

[……] 

 





 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Εκτυπώσεις μελετητικού και ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» 

55 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

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

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

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

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

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

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

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

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

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

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): xxiv 
[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

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

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

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

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

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

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

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

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

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

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

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 
παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiii, 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 
δωρεάνxxxiv. 

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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 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 
αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

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

viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
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25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με 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)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
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xxxiv

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια ειδών έχουν προκύψει έπειτα από επαναλαμβανόμενες 
προμήθειες του φορέα για αντίστοιχα είδη. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει το παρακάτω Υπόδειγμα 
Τεχνικής προσφοράς – Πίνακα Συμμόρφωσης που παρατίθενται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ακόλουθες διευκρινίσεις: 

 

 Στη Στήλη «Προδιαγραφή», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 Αν στη στήλη «Απαίτηση» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την 
παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η 
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται ή όχι από την Προσφορά. 

 

Α/Α 
Τμήματος ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη 
συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόν 
πίνακα, οι οποίες και θα συμπεριληφθούν ως όροι της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι παρακάτω 
προδιαγραφές είναι απαράβατες επί ποινή 
αποκλεισμού      

Είδη 1-3 Εκτύπωση ετήσιας έκθεσης  (Μακέτα 1,2,3)     

  Διάσταση: 21 Χ 28 εκ. ΝΑΙ   

  
Χρώμα εξωφύλλου : 4χρωμία και 1 pantone (μόνο Α 
όψη) ΝΑΙ   

  
Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Silky white 330 gr ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  
Επεξεργασία εξωφύλλου 1: Εσώγλυφη εκτύπωση 
(letterpress)  ΝΑΙ   

  Επεξεργασία εξωφύλλου 2: γυαλιστερό uv foil ΝΑΙ   

  

Τύπος χαρτιού εσωτερικών σελίδων: Λευκή οπαλίνα 
120 γρ  ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος ΝΑΙ   

  
Χρώμα εσωτερικών σελίδων: Τετραχρωμία και 1 
pantone  (Α και Β όψη) ΝΑΙ   

  Αριθμός σελίδων: 176 σελίδες (+/-32 σελίδες) ΝΑΙ   

  Είδος εκτύπωσης κύριου σώματος: offset ΝΑΙ   

  Τύπος δεσίματος: Ραφτό -Κολλητό  ΝΑΙ   

  Τιράζ: 400 τεμάχια (η κάθε ετήσια έκθεση-μακέτα) ΝΑΙ   
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Είδη 4-5 Εκτύπωση μελετών (Μακέτα 1-2)     

  Διαστάσεις: 17 Χ 24 εκ ΝΑΙ   

  Χρώμα εξωφύλλου: Τετραχρωμία  ΝΑΙ   

  Επεξεργασία εξωφύλλου 1: Ματ πλαστικοποίηση ΝΑΙ   

  
Επεξεργασία εξωφύλλου 2: Ανάγλυφη βαθυτυπία προς 
τα έξω ΝΑΙ   

  Επεξεργασία εξωφύλλου 3: Τοπικό spot uv   ΝΑΙ   

  
Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: velvet 320-350 γρ. ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Αρ. σελίδων: 208  (+/-32 σελίδες) ΝΑΙ   

  
Ποιότητα χαρτιού κυρίου σώματος έκδοσης: χαρτί 
γραφής καλής ποιότητας 120 γρ.   ΝΑΙ   

  
Εκτύπωση εσωτερικού: Τετραχρωμία 
 ΝΑΙ   

  
Είδος εκτύπωσης κύριου σώματος: ψηφιακή 
 ΝΑΙ   

  
Προδιαγραφές Δεσίματος: Ραφτό κολλητό  
 ΝΑΙ   

  
Τιράζ: 150 τεμάχια (η κάθε μελέτη-μακέτα) 
 ΝΑΙ   

Είδη 6-20 Εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος (Μακέτα 1-15)     

  Μέγεθος: Α4 ΝΑΙ   

  
Τύπος χαρτιού: UPM ματ λευκό 120 γρ. ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Χρώμα: 4χρωμία ΝΑΙ   

  Αρ. σελίδων: 20 σελίδες (+/- 4 σελίδες) ΝΑΙ   

  Τύπος δεσίματος: καρφίτσα ΝΑΙ   

  Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή ΝΑΙ   

  
Τιράζ: 100 τεμάχια (το κάθε ενημερωτικό σημείωμα-
μακέτα) ΝΑΙ   

Είδη 21-27 Εκτύπωση ερευνητικών κειμένων (Μακέτα 1-7)     

  Μέγεθος: Α4 ΝΑΙ   

  
Τύπος χαρτιού: UPM ματ λευκό 120 γρ. ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Χρώμα: 4χρωμία ΝΑΙ   

  Αρ. σελίδων: 34 σελίδες (+/- 4 σελίδες) ΝΑΙ   

  Τύπος δεσίματος: καρφίτσα ΝΑΙ   

  Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή ΝΑΙ   

  Τιράζ: 50 τεμάχια (το κάθε ερευνητικό κείμενο-μακέτα) ΝΑΙ   
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Είδη 28-47 Εκτύπωση οδικού χάρτη (Μακέτα 1-20)     

  Διάσταση: 21 Χ 28 ΝΑΙ   

  

Εξώφυλλο έκδοσης: Silky white 300gr ή ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ή 
ανακυκλωμένο χαρτί καλής ποιότητας 300gr ΝΑΙ   

  Χρώμα εξωφύλλου : 4 χρωμία + 1 Pantone  ΝΑΙ   

  Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 4χρωμία (Α και Β όψη) ΝΑΙ   

  

Ειδική επεξεργασία εξωφύλλου & ράχης: Ασημοτυπία ή 
Χρυσοτυπία ή UV ή Spot UV κατ’ επιλογή του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ ΝΑΙ   

  

Τύπος χαρτιού εσωτερικών σελίδων: Λευκή οπαλίνα 
120 γρ  ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος ΝΑΙ   

  
Χρώμα ράχης: 1 pantone  και ασημοτυπία ή 
χρυσοτυπία ΝΑΙ   

  Σελίδες: 64 (+/- 16 σελίδες) ΝΑΙ   

  Τύπος δεσίματος: Ραφτό -Κολλητό  ΝΑΙ   

  
Είδος εκτύπωση:  ψηφιακή  

ΝΑΙ   

  Τιράζ: 50 τεμάχια (ο κάθε οδικός χάρτης-μακέτα) ΝΑΙ   

  

Σημείωση: Η επιλογή ανάμεσα σε συμβατικό χαρτί και 
ανακυκλωμένο χαρτί έχει σχέση με τον γραφιστικό 
σχεδιασμό του εντύπου και θα πραγματοποιηθεί από 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά την φάση της παραγγελίας του εν 
λόγω παραδοτέου     

Είδος 48 Κουτί- box για τους οδικούς χάρτες      

  
Διαστάσεις: Περίπου 21,5 Χ28,5 εκ. και βάθος 
κατάλληλο ώστε να χωράει τους 20 οδικούς χάρτες  ΝΑΙ   

  
Σχήμα: Τύπου θήκη περιοδικών κλειστό από πάνω και 
ανοιχτό στη μία ραχη ΝΑΙ   

  

Επεξεργασία-χρωμα 1: Ασημοτυπία-βαθυτυπία στην 
μία πλευρά & 4χρωμία και 1 Pantone στην άλλη 
πλευρά ΝΑΙ   

  

Λαμινάρισμα εσωτερικό και εξωτερικό με χαρτί Silky 
white 120-150gr ή ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος ή ανακυκλωμένο χαρτί 
καλής ποιότητας 120-150gr  ΝΑΙ   

  
Χαρτόνι κατάλληλο για την κατασκευή του κουτιού 
(κατ' εκτίμηση 400-500 gr) ΝΑΙ   

  Τιράζ: 20 τεμάχια ΝΑΙ   
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Σημείωση: Η επιλογή ανάμεσα σε συμβατικό χαρτί και 
ανακυκλωμένο χαρτί έχει σχέση με τον γραφιστικό 
σχεδιασμό του εντύπου και θα πραγματοποιηθεί από 
το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κατά την φάση της παραγγελίας του εν 
λόγω παραδοτέου     

Είδη 49-68 
Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου επαγγέλματος 
(Μακέτα 1-20)     

  Διαστάσεις: 26 X 14 εκ ΝΑΙ   

  Σελίδες: 6σέλιδο ανοιγόμενο  ΝΑΙ   

  Εκτύπωση: Α & Β όψη  ΝΑΙ   

  
Χαρτί: Bristol 160gr ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Δίπλωμα ΝΑΙ   

  
Ειδική επεξεργασία: Η πρώτη σελίδα θα έχει 
ακανόνιστο σχήμα τύπου δέλτα (κοπτικό) ΝΑΙ   

  Εκτύπωση: offset  ΝΑΙ   

  
Χρώμα : 4 χρωμία και το 1 Pantone (της έκδοσης του 
οδικού χάρτη) ΝΑΙ   

  
Τιράζ: 600 τεμάχια (το κάθε ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος-μακέτα) ΝΑΙ   

Είδη 69-75 Εκτύπωση εκπαιδευτικού σχεδίου (Μακέτα 1-7)     

  
Μέγεθος: 17Χ24 εκ 

ΝΑΙ 
  

  

Τύπος χαρτιού εξωφύλλου: Velvet 350 γρ. ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ 

  

  
Επεξεργασία εξωφύλλου: πλαστικοποίηση ματ 

ΝΑΙ 
  

  Χρώμα εξωφύλλου: 4χρωμία ΝΑΙ   

  

Τύπος χαρτιού κύριου σώματος: Χαρτί γραφής Victor 
WF 120 γρ. ή ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού 
αποτελέσματος ΝΑΙ 

  

  Χρώμα εσωτερικών σελίδων: 2χρωμία ΝΑΙ   

  Αριθμός σελίδων: 200 (+/- 24 σελίδες) ΝΑΙ   

  Τύπος δεσίματος: ραφτό κολλητό  ΝΑΙ   

  Είδος εκτύπωσης: offset ΝΑΙ   

  
Τιράζ: 100 τεμάχια (το κάθε εκπαιδευτικό σχέδιο-
μακέτα) 

ΝΑΙ   

Είδος 76 Ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης έργου      

  Είδος: Τρίπτυχο ΝΑΙ   

  Αριθμός σελίδων: 6 ΝΑΙ   

  Διαστάσεις:  17Χ18 εκ.  ΝΑΙ   

  Δίπλωμα ΝΑΙ   

  Ειδική επεξεργασία πρώτης σελίδας: Κοπτικό  ΝΑΙ   
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  Χρώμα: 4χρωμία ΝΑΙ   

  
Χαρτί: Bristol 160gr ή ισοδύναμης ποιότητας και 
αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Τιράζ: 600 τεμάχια ΝΑΙ   

  Είδος εκτύπωσης: offset ΝΑΙ   

Είδος 77 Ενημερωτική αφίσα έργου      

  Μέγεθος: Α3 ΝΑΙ   

  Χρώμα: 4χρωμία ΝΑΙ   

  

Τύπος Χαρτιού: UPM ματ λευκό 150 γρ. ή ισοδύναμης 
ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ 

  

  Είδος εκτύπωσης: ψηφιακή ΝΑΙ   

  Τιράζ: 36 τεμάχια ΝΑΙ   

Είδος 78-80 Stand roll up (Μακέτα 1-3)     

  Μέγεθος: 100 Χ 203 εκ ΝΑΙ   

  
Προδιαγραφές: πολυπροπυλένιο/ θήκη/ κοντάρι 
στήριξης  ΝΑΙ 

  

  Εκτύπωση: μονής όψης ΝΑΙ   

  Χρώμα: 4χρωμία ΝΑΙ   

  Τιράζ: 1 τεμάχιο ή κάθε μακέτα ΝΑΙ   

Είδος 81 Φάκελος - folder έργου      

  Διαστάσεις: κλειστό 24Χ32εκ.   ΝΑΙ   

  Ράχη κλειστού folder: 0,5-1 εκ ΝΑΙ   

  

Εσωτερική τσέπη  στη δεξιά πλευρά κολλητή με ράχη 
0,5 εκ, κάθετο ανάπτυγμα ημικυκλιο με κοπτικό που να 
κουμπώνει στην τσέπη 

ΝΑΙ 

  

  
Εσωτερική τσέπη αριστερά χωρίς ράχη με κοπτικό 
ημικύκλιο 

ΝΑΙ 
  

  Χρωματα: 4 χρωμία και ένα επιπλέον Pantone  
ΝΑΙ 

  

  Τύπωμα folder: Α & Β όψη ΝΑΙ   

  Επεξεργασία εξωφύλλου: Βαθυτυπία letterpress 
ΝΑΙ 

  

  
Τυπος χαρτιού: Rives/design ice white 250-300 γρ ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος 

ΝΑΙ 

  

  Είδος εκτύπωσης: offset ΝΑΙ   

  Τιράζ: 1250 τεμάχια ΝΑΙ   

Είδος 82 Μπλοκ/τετράδιο      

  Διαστάσεις: 14Χ20 εκ. ΝΑΙ   

  
Τύπος χαρτιού: Χαρτί γραφής καλής ποιότητας 90γρ ή 
ισοδύναμης ποιότητας και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Σελίδες: 50 ΝΑΙ   
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Τύπος δεσίματος: Σπιράλ χοντρό σε χρώμα ματ ή 
μεταλλικό (χωρίς εξώφυλλο με πλάτη) ΝΑΙ   

  Εκτύπωση κυρίου σώματος: διχρωμία Α&Β όψης ΝΑΙ   

  Εκτύπωση πλάτης: διχρωμία Α&Β όψης ΝΑΙ   

  
Χαρτί πλάτης: Κουσέ 350 γρ ή ισοδύναμης ποιότητας 
και αισθητικού αποτελέσματος ΝΑΙ   

  Τιράζ: 1000 τεμάχια ΝΑΙ   

Είδος 83 Τσάντα συνεδρίου     

  Υλικό: Πολυπροπυλένιο/ Νon Woven  ΝΑΙ   

  Ύφασμα: 80gr/m2 ΝΑΙ   

  Διαστάσεις: 36cm x 40 x 9cm ΝΑΙ   

  Εκτύπωση: Τετραχρωμία Α' όψης ΝΑΙ   

  Χρώμα/χερούλι: Σε χρώμα επιλογής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΝΑΙ   

  Είδος εκτύπωσης: Μεταξοτυπία ΝΑΙ   

  Τεμάχια: 350 ΝΑΙ   

Είδος 84 
Ποτήρι-θερμός πολλαπλών χρήσεων - διαφημιστικό 
δώρο      

  
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι 18/8 μέσα-έξω, διπλό 
τοίχωμα  

ΝΑΙ   

  Χωρητικότητα: 400ml ΝΑΙ   

  ΒPA free με πιστοποιητικά ποιότητας ΝΑΙ   

  Διαστάσεις :18 - 19 εκ. (ύψος)  x 6-7 εκ. βάση ΝΑΙ   

  

Εξωτερικό χρώμα: μεταλλικό χρώμα  της επιλογής του 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

ΝΑΙ   

  

Εκτύπωση του λογοτύπου του φορέα μονοχρωμία και 
του επιχειρησιακού προγράμματος τετραχρωμία 

ΝΑΙ   

  Τεμάχια: 300 ΝΑΙ   

Είδος 85 Στυλό τύπου ballpen      

  Τύπος: Αναδιπλούμενος ΝΑΙ   

  Υλικό: Inox σε όλη του την επιφάνεια ΝΑΙ   

  Εκτύπωση: Τετραχρωμία και στις δύο όψεις ΝΑΙ   

  Μελάνι: Μπλε χρώματος, καλής ποιότητας γραφής  ΝΑΙ   

  Χρωματα: Μεταλλικό (χρυσαφί ή ασημί) με λευκό  ΝΑΙ   

  Διαστάσεις: 1,5 Χ 13,5 εκ ΝΑΙ   

  Χώρος εκτύπωσης: 4Χ1 εκ ΝΑΙ   

  
Τεμάχια:400 ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Στην Αθήνα σήμερα στις  ……………., ημέρα  ……………., μεταξύ : 

1. αφενός, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας», με έδρα την Αθήνα, 

οδός Αριστοτέλους αρ. 46, Τ.Κ. 10433, με ΑΦΜ 998715905, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, , νομίμως 

εκπροσωπούμενη στην παρούσα κατόπιν ειδικού πληρεξούσιου με αρ. 2019/02.12.2019 της 

Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Ι. Μαρκουλάκου από τον κο Παναγιώτη Ράπτη, Εκτελεστικό 

Αντιπρόεδρο, καλούμενη εφεξής «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» 

2. αφετέρου του «………………………..» που εδρεύει στ… ………………., ………………………………….., με ΑΦΜ 

………………………., το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. 

……………………., ………………………………….. και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………….απόφαση έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού του έργου, 

το με αρ.εισ.πρ. …………………………….έγγραφο υποβολής προσφοράς του Αναδόχου και την υπ’ αριθμ. 

………………………απόφαση ανάθεσης του έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση μελετητικού και 

ενημερωτικού/προωθητικού υλικού» στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη 

συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» 

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ενάριθμος έργου 2017ΣΕ11910012). Η σύμβαση αφορά στο υποέργου 3 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 

5003864 και τίτλο «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών 

του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με 

βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 5715/710/Α3/7-11-2017 Απόφαση Ένταξης. Η παρούσα σύμβαση 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

3.1 Το αντικείμενο του έργου είναι η εκτύπωση μελετητικού και ενημερωτικού/  προωθητικού υλικού.  Τα 
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παραδοτέα, οι τιμές καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Επιπλέον το αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνει 

την συσκευασία και την αποστολή  των υλικών στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

3.2 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής/εκτύπωσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

αποστολή του υλικού στην ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή διεύθυνση. Η αποστολή θα πρέπει να 

γίνει από τον Ανάδοχο με τρόπο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά.  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30/6/2022. Στην περίπτωση που 

λάβει παράταση το έργο στο οποίο εντάσσεται ο παρών διαγωνισμός, η σύμβαση δύναται να παραταθεί 

συνολική διάρκεια της μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, και κατόπιν εγκρίσεως 

από την Διαχειριστική Αρχή, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που 

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

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.  

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 

στης Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 

το άρθρο 5.2.2 της διακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

5.1 Ο Ανάδοχος προσκόμισε σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας, ως εγγύηση για την τήρηση των 

όρων της, την/τις υπ’ αρ. <αριθμός εγγυητικής> Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Καλής Εκτέλεσης της 

.................., όπως σχετικά προβλέπεται στην διακήρυξη, ήτοι <ποσό εγγυητικής> , ποσού ίσου με το 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι <ποσό εγγυητικής> ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους Διακήρυξης.  

5.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.  

5.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

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

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

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα, στην παράγραφο 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

6.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις  σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 

και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα, βλάβη της υγείας που 

ήθελε συμβεί στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ     

7.1. Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την παρακολούθηση της 

υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του είναι η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που συγκροτείται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

7.2.  Τα παραδοτέα της σύμβασης οφείλεται να παραδίδονται από τον ανάδοχο με βάση την παρακάτω 

διαδικασία: 

Για τα είδη που αφορούν εκτύπωση σε χαρτί 

Βήμα 1: Αποστολή αιτήματος παραγγελίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτύπωση συγκεκριμένων 

παραδοτέων και προσδιορισμός  χρονοδιαγράμματος.   

Βήμα 2:  Παρουσίαση δειγμάτων χαρτιού από τον ανάδοχο με βάση τις προδιαγραφές εντός 2 ημερών από 

την αποστολή του αιτήματος, έγκριση του χαρτιού από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και δέσμευση χαρτιού από τον 

ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το δείγμα χαρτιού η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται.  

Βήμα 3: Αποστολή τελικής μακέτας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον Ανάδοχο 

Βήμα 4: Ο Ανάδοχος παραλάβει τη μακέτα ψηφιακά και εντός δυο ημερών από την αποστολή της θα 

πρέπει να στείλει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τη σχετική ηλιοτυπία και δοκίμιο της έκδοσης. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν αποκλίσεις από το ηλεκτρονικό preview της μακέτας σε σχέση με το δοκίμιο, προχωράει σε 

συνεργασία με τους συνεργάτες του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις κατάλληλες διορθώσεις. Αν χρειαστεί ανατύπωση 

δοκιμίου ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση του δοκιμίου. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει να είναι παρόν στη διαδικασία ελέγχου της παραγωγής της έκδοσης (press-check) 

και να εγκρίνει επί τόπου την έκδοση. Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για το κύριο μέρος της έκδοσης 
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(εσωτερικές σελίδες), όσο και για το εξώφυλλο αυτής. Το ακριβές μέγεθος της ράχης των βιβλίων ορίζεται 

από τον τυπογράφο και κοινοποιείται στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.    

Βήμα 5: Αποστολή τυπογραφικού δοκιμίου και επιλεγμένου χαρτιού με βάση τις δοθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές στο παρόν έντυπο εντός 4 εργάσιμων ημερών από την τελική έγκριση του δοκιμίου. 

Βήμα 6: Γραπτή έγκριση του τυπογραφικού δοκιμίου και των χαρτιών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εντός 2 ημερών 

από την παραλαβή του. Σε περίπτωση μη έγκρισης του τυπογραφικού δοκιμίου για λόγους μη 

συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές ο Ανάδοχος οφείλει εντός 2 εργάσιμων ημερών να 

επαναυποβάλει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τυπογραφικό δοκίμιο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις 

προδιαγραφές. 

Βήμα 7: Παραγωγή υλικών και αποστολή τους σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

έγκρισης του τυπογραφικού δοκιμίου και των χαρτιών που χρησιμοποιούνται 

Βήμα 8: Έλεγχος των παραδοτέων από την τριμελή επιτροπή παραλαβής 

Βήμα 9Α: Σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την επιτροπή 

παραλαβής εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις ή ενστάσεις επί της τήρησης των τεχνικών 

προδιαγραφών και της ποιότητας του αντικειμένου της σύμβασης 

Βήμα 9Β: Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοθέντα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016.  

Για τα είδη που απαιτούν εκτύπωση σε άλλα υλικά  

Βήμα 1: Αποστολή αιτήματος παραγγελίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτύπωση συγκεκριμένων 

παραδοτέων και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος.   

Βήμα 2:  Αποστολή του υλικού  (π.χ στυλό, ποτήρι κ.λ) που θα γίνει η εκτύπωση εντός 2 ημερών από την 

αποστολή του αιτήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές   

Βήμα 3: Έγκριση του υλικού από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και παραγγελία του συνολικού αριθμού των 

απαιτούμενων τεμαχίων. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο υλικό δεν είναι σύμφωνο με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και δεν εγκριθεί, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.  

Βήμα 4: Αποστολή τελικής μακέτας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον Ανάδοχο 

Βήμα 5: Ο Ανάδοχος παραλαμβάνει τη μακέτα ψηφιακά και εντός 2 ημερών από την αποστολή της θα 

πρέπει να στείλει στo ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ το σχετικό προσχέδιο της εκτύπωσης. Αν χρειαστεί ανατύπωση του 

προσχεδίου ακολουθείται η ίδια διαδικασία μέχρι την τελική έγκριση.  

Βήμα 6: Αποστολή δείγματος με βάση τις  τεχνικές προδιαγραφές εντός 4 εργάσιμων ημερών από την 

τελική έγκριση  του προσχεδίου. 

Βήμα 7: Γραπτή έγκριση του δείγματος από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εντός 2 ημερών από την αποστολή του 
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δείγματος. Σε περίπτωση μη έγκρισης του προσχεδίου για λόγους μη συμμόρφωσης με τις τεχνικές 

προδιαγραφές ο Ανάδοχος οφείλει εντός 2 εργάσιμων ημερών να επαναυποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή 

προσχέδιο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις προδιαγραφές. 

Βήμα 8: Παραγωγή υλικών και αποστολή τους σε διάστημα 7 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

έγκρισης του δείγματος 

Βήμα 9: Έλεγχος των παραδοτέων από την τριμελή επιτροπή παραλαβής 

Βήμα 10α: Σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την επιτροπή 

παραλαβής εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις ή ενστάσεις επί της τήρησης των τεχνικών 

προδιαγραφών και της ποιότητας του αντικειμένου της σύμβασης 

Βήμα 10β: Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοθέντα είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του 

Ν.4412/2016 

Σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή τεχνικών προδιαγραφών είτε από την πλευρά του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είτε από 

την πλευρά του αναδόχου, θα πρέπει να αιτιολογείται και να συμφωνείται γραπτά (μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας) και από τα δύο μέρη κατά τα βήματα 1 και 2 των παραπάνω διαδικασιών. Σε κάθε 

περίπτωση οι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάζουν το μοναδιαίο κόστος όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στην 

προσφορά του Αναδόχου.  

Οι χρόνοι παράδοσης των εντύπων δεν μπορούν να καθοριστούν επακριβώς καθώς εξαρτώνται από την 

πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική 

παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Μία ενδεικτική, αλλά όχι δεσμευτική  χρονοκατανομή των 

εργασιών/παραδοτέων  παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.  

 

7.3. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει εγγράφως μέσα σε δέκα (10) ημέρες εφ' όσον διαπιστωθούν 

συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των Παραδοτέων ή μη ικανοποιητική ποιότητα 

του περιεχομένου βάσει των οριζομένων στην παρούσα.  

Στην προηγούμενη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα Παραδοτέα με 

συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την 

ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. 

Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα 

Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. 
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Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του.  

Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 

ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.  

7.4. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής του έργου καθώς και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το 

δικαίωμα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου να ζητούν ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του 

με σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε 

κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν και θα 

δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις 

σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου.  

7.5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής για 

τα τυχόν ενδιάμεσα παραδοτέα και πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το 

οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1 Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται σε έως …………………..€ 

(……………. ευρώ) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ……………., δηλαδή συνολικού τιμήματος έως 

………………………… € (……………………………..) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραγγελία όλων των παραδοτέων που περιγράφονται 

στους παραπάνω πίνακες. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τα παραδοτέα που 

έχει παράγει.   

8.2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, σε εξαμηνιαία βάση (κάθε τέλος Ιουνίου 

και κάθε τέλος Δεκεμβρίου), με βάση τα παραδοτέα που έχει παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός 

του εξαμήνου. Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση τις τιμές κατακύρωσης των συγκεκριμένων παραδοτέων. 

8.3. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:  

- Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της παρούσας Σύμβασης, όπως και οι απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του 

έργου για συναντήσεις με συνεργάτες κλπ.  
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- Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, 

συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της 

ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων 

έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.  

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή 

άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

8.4. Για την είσπραξη της αμοιβής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής  

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν  

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

8.5. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες 

εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Το τιμολόγιο του αναδόχου θα 

είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του τιμολογίου του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

8.6. Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή θα εκφράζονται σε 

ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

8.7. Οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη 

συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος των μικρών επιχειρήσεων» σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη 

ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν την μη έγκαιρη καταβολή πληρωμών από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτά να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο διάστημα 

δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το Φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Κατά το διάστημα αυτό ο ανάδοχος  υποχρεούται να συνεχίσει να εκτελεί το έργο, που 

του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, κανονικά. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη 

αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης 

καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή.   

8.8. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07 % για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε 

τροποποιητικής σύμβασης. (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και υποβολής των 

παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά-

στημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε 

περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και 

παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%  

 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 ή και τα 

παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα 

στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 

καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Το ποσό των ποινικών 

ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν 

στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του και στα 

πρόσωπα που αναφέρονται στο αρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 

έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε 

από το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την 

εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά την διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο 

πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων, σύμφωνα με το αρ. 24 του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

11.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

11.2. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 

σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 

νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

11.3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και την ενημέρωση της 

αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται 

αναλλοίωτο 

ΑΡΘΡΟ 12:  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

12.1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Έργο (ποσότητα και ποιότητα) 

β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

12.2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 

δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, 

ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής, 

στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 

ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

12.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 

μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

12.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες 

και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή 

έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή 

η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται 

παραπάνω. 

12.5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 

τίμημα.  

12.6. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
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με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντος φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

12.7. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 

του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 

ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 

(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

12.8. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό χρόνο 

περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 

πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής 

καθώς και στις περιπτώσεις του άρ. 203 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο 

ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν 

η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. Στην περίπτωση της έκπτωσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.  

13.2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:  

α) το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής  

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

13.3. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση επιβάλλονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μέτρα, 
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ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.  

13.4. Μετά την ως άνω έκπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς 

οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή στο 

πλαίσιο του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

14.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του 

έργου. Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς και 

τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.  

14.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 

υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 

τρίτο, πλήν των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4 της Διακήρυξης και υπό τους όρους και 

προϋποθέσεις του άρθρου αυτού καθώς και πλην της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ 

σημείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των 

απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς 

Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο 

εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την 

αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων 

μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 

αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας, 

14.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή 

το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους υπεργολάβους που συμμετέχει/ουν στην 

εκτέλεση αυτής. 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.  
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14.4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αξιοποιήσει για την υλοποίηση του έργου υπεργολάβο/-

ους, 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.  

14.5. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.2. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2. 

της Διακήρυξης, εφόσον το (τα) τμήμα (-τα) της Σύμβασης, το (τα) οποίο (-α) ο Ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους 

και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω 

επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

15.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, 

ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση με τη Σύμβαση. 

Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 

αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 

υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 

την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

 

15.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του έργου 

από τον ανάδοχο στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

15.3 Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεμύθεια θα λάβει κάθε πρόσφορο 

μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' 

οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και 

εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε 

και ενδεικτικά:  
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α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα 

διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση 

του σχετικά με το Έργο.  

β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή 

δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των 

υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή 

δεδομένο. 

15.4 Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 

15.5 Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η 

Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις νόμιμες 

κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., 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 χρησιμοποιήσει για 

σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών αναστέλλεται στο μέτρο 

και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά 

ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 

επαρκώς.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε 

που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 

να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά 

με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
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ΑΡΘΡΟ 18: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παράσχει στον Αναδόχου τις βασικές κατευθύνσεις, και διευκρινίσεις 

και εν γένει κάθε υποστήριξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΛΩΣΣΑ  

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 

του αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία. 

Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε άλλη γλώσσα γίνεται με 

ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ των συμβάσεων αυτών, επικρατεί 

πάντα το Ελληνικό κείμενο. 

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, 

οφείλουν να ορίσουν, νόμιμα, αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε γνωστοποίηση και κοινοποίηση. 

Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα γίνεται νόμιμα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Η παρούσα σύμβαση με την προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας σύμβασης, αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο και στηρίζεται στα εξής έγγραφα: 

(α) Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου 

(β) Η με αριθμ. …………………… διακήρυξη διαγωνισμού όπως έχει δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ 

(γ) Η με αριθμ.  ……………………προσφορά του Αναδόχου 

(δ) Η από …………………………….Απόφαση ανάθεσης έργου 

και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. 

 

 

Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία 

πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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                 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

…………………………………… 

…………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

1. Πίνακας παραδοτέων και τιμών  

2. Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

1. Ενδεικτική χρονοκατανομή εργασιών/παραδοτέων  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α Περιγραφή  Τεμάχια 

 
Συντελεστής Φ.Π.Α 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

Τιμή 
μονάδας 
με ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος 

χωρίς ΦΠΑ 

Συνολικό 
κόστος με 

ΦΠΑ  

1 
Ετήσια έκθεση 2019 

(Μακέτα 1)  400 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

2 
Ετήσια έκθεση 2020 

(Μακέτα 2)  400 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

3 
Ετήσια έκθεση 2021 

(Μακέτα 3) 400 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

4 Μελέτη (Μακέτα 1) 150 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

5 Μελέτη  (Μακέτα 2) 150 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

6 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 1) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

7 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 2) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

8 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 3) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

9 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 4) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

10 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 5) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

11 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 6) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

12 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 7) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

13 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 8) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

14 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 9) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

15 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 10) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

16 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 11) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

17 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 12) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

18 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 13) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  
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19 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 14) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

20 
Ενημερωτικό 

σημείωμα (Μακέτα 15) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

21 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 1) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

22 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 2) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

23 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 3) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

24 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 4) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

25 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 5) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

26 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 6) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

27 
Ερευνητικά κείμενα 

(Μακέτα 7) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

28 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 1) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

29 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 2) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

30 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 3) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

31 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 4) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

32 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 5) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

33 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 6) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

34 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 7) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

35 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 8) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

36 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 9) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

37 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 10) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

38 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 11) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

39 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 12) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

40 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 13) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  
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41 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 14) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

42 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 15) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

43 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 16) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

44 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 17) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

45 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 18) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

46 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 19) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

47 
Οδικός χάρτης 
(Μακέτα 20) 50 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

48 
Κουτί -box για τους 
οδικούς χάρτες  20 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

49 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 1) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

50 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 2) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

51 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 3) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

52 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 4) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

53 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 5) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

54 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 6) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

55 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 7) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

56 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 8) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

57 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 9) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

58 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 10) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

59 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 11) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  
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60 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 12) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

61 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 13) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

62 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 14) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

63 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 15) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

64 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 16) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

65 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 17) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

66 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 18) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

67 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 19) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

68 

Ενημερωτικό έντυπο 
επαγγέλματος 
(Μακέτα 20) 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

69 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 1) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

70 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 2) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

71 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 3) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

72 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 4) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

73 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 5) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

74 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 6) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

75 
Εκπαιδευτικό σχέδιο 

(Μακέτα 7) 100 

Ο Φ.Π.Α είναι 6% 
για αυτό το είδος  

     

76 
Ενημερωτικού εντύπου 
παρουσίασης έργου 600 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

77 
Ενημερωτική αφίσα 

έργου  36 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

78 
Stand roll up (Μακέτα 

1) 1 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

79 
Stand roll up (Μακέτα 

2) 1 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  
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80 
Stand roll up (Μακέτα 

3) 1 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

81 Φάκελος-folder έργου  1250 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

82 Μπλόκ/τετράδιο 1000 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

83 
Τσάντα συνεδρίου με 

εκτύπωση 350 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

84 

Διαφημιστικό δώρο -
ποτήρι πολλαπλών 

χρήσεων, με εκτύπωση 300 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     

85 Στυλό  με εκτύπωση 400 

Ο Φ.Π.Α είναι 24% 
για αυτό το είδος  

     
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       
    

   

 

 

 

 

 

 




