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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον είναι 
αποδεκτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη του έργου παροχής Υπηρεσιών «Σύμβουλος 
υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF», προϋπολογισμού  71.000,00 €  ( με Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με τα παρακάτω : 
 
Α. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας Υπόψη: 
1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2)  Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με  το π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/27.12.2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» όπως ισχύει ΦΕΚ 4988/2018  

3) Τον Ν.4555/2018/ ΦΕΚ 133 Α «Κλεισθένης Ι» 
1) Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,  
2) Το Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες2014/24/ ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2017/2365/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  
3) Το Ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό 
απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). 
Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.», 

4) Τον Ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”, 

5) Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

6) Τον. Ν.4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

7) Τη 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»,  

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΚΩΔ ΠΔΕ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 

Σύμβουλος 
υλοποίησης του έργου INTERREG 
EUROPE – CONDEREFF  
 
 
 
2019ΕΠ30620000, ΣΑΕΠ 3062  
71.000,00 € (με Φ.Π.Α) 
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8) Την αριθ 3004881/ΥΔ1244-06/04/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), 

9) Τον Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

10) 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”, 

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

12) Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
13) Το ΠΔ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
14) Το Ν.3871/2010 ΦΕΚ  141 /17-8-2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
15) Το Ν. 4155/2013 ΦΕΚ Α 120/29-5-2019 «Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο του Ν.4254/ΦΕΚ Α 85 /7-4-2014  
16) Το ΠΔ 80/2016 (Α’145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  
17) Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 που αναφέρεται στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων μέσω κλήρωσης 
18) Τη  με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

19) Τη με αρ. 300488/ΥΔ1244 (Β’ 1099/19.04.2016) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού – Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του 
στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,  

20) Την με αριθ. 3004881/ΥΔ1244-06/04/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»  (Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), 

21) Τους σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

22) Την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ, Interreg Europe – CONDEREFF PG105560Project 
23)  Την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου CONDEREFF, 

Απόσπασμα Πρακτικού υπ’ αρ. 06/04 -06 -2018 με αρ. Πρ. 694/07-06-2018 και ΑΔΑ ΨΤΘΟ7ΛΡ-ΛΑΒ . 
24)  Την υπ’ αριθμ. 1647/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΘΒ7ΛΡ-5ΑΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, πρακτικό 34ο 17-09-2018 περί έγκρισης διάθεσης πολυετούς υποχρέωσης 
πίστωσης για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: 1. Interreg Europe – CONDEREFF, 2. Interreg Europe – 
FINCH, 3. Interreg Europe – IINNOPROVEMNET 

25) Την με αρ. πρωτ 3915/18-09-2018 Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με Α/Α 
1913, ΑΔΑ 91Δ87ΛΡ-ΥΛΘ , 18REQ003719675 2018-09-20 και το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει 
τον Φορέα 073, ΚΑΕ 5331 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

26) Την υπ΄αριθμ 22/27-06-2018 ταυτάριθμη απόφαση της Επιτροπής του αρθ. 4 παρ.2β του Ν.3345/2005 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων για την συμμετοχή 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα INTERREG EUROPE (Finch, Condereff, 
Innoprovement) κ.α.. 

27) Την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του Έργου μέσω της ΣΑΕΠ306/2 με ενάριθμο ΠΔΕ 
2019ΕΠ30620000 

28) Το από 8-7-2019 Πρακτικό για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την διενέργεια και αξιολόγηση 
Διαγωνισμού  

29) Την ΑΠΟΦΑΣΗ 1565/2019 (ΑΔΑ ΨΨΗΙ7ΛΡ-4ΗΗ) της οικονομικής επιτροπής περί διενέργειας 
διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής  

 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Β.1. Στοιχεία Διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός είναι Συνοπτικός με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά, εφόσον είναι αποδεκτές οι Τεχνικές Προδιαγραφές, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής 
υπηρεσιών του έργου «Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF».  
Δαπάνη Σύμβασης: 57.258,06€ (ποσό χωρίς ΦΠΑ) και πλέον 13.741,94€ (ΦΠΑ) 
 
Β.2.  Ημερομηνία και Τόπος 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την  Δευτέρα 19-08-2019 και ώρα 10.00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Γραφείο 236 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής . 
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Β.3.  Διαδικασία  
   
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις και οι 

συμμετέχοντες  για να γίνουν δεκτοί σ’ αυτόν, πρέπει  να  υποβάλλουν  τα  εξής  δικαιολογητικά : 
   
     1.-  α.)  Φάκελο   προσφοράς   στον οποίο  θα  αναγράφονται τα παρακάτω : 
 1.-   Φάκελος  Προσφοράς 
 2.-   Ο  τίτλος  του  έργου 
 3.-   Ο  πλήρης  τίτλος  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  τον  διαγωνισμό 
 4.-   Η  ημερομηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισμού 
 5.-   Τα  στοιχεία  του  προσφέροντος 
 
 β.) Μέσα  στο  κυρίως  Φάκελο  θα υπάρχουν τρεις (3) σφραγισμένοι υποφάκελοι : 
 

            I.-  Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής - Πρωτότυπα ( 1 φάκελος)  
 II.-   Φάκελος Τεχνικών Προδιαγραφών – Πρωτότυπο ( 1 φάκελος ) 
 III.-  Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς – Πρωτότυπο ( 1 φάκελος )   
 
I) Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής .  

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1.  Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. ( 1.145,16€) . 
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο Παράρτημα  
 
2.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
όπου   θα   αναφέρονται   τα   βασικά   στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax και e-
mail) του υποψήφιου Ανάδοχου ή στην περίπτωση ένωσης,   των   φορέων  που  απαρτίζουν  τον  
υποψήφιο  Ανάδοχο,  την έκταση /ποσοστό και το είδος συμμετοχής τους στο έργο. Παράλληλα θα 
αναφέρεται ότι δίνεται η συγκατάθεση για τη διακίνηση εγγράφων μέσω του αριθμού (ή των αριθμών σε 
περίπτωση  ένωσης  εταιριών)  τηλεομοιοτυπίας (fax) και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που 
δηλώνονται  στην  αίτηση.  Η αίτηση  θα  υπογράφεται  από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου 
Ανάδοχου ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νόμιμους εκπρόσωπους όλων των συμμετεχόντων στη 
σύμπραξη. 
 
3. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής ή ένορκη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα 
με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης  (Γενικοί  και   Ειδικοί  Όροι - 
Παραρτήματα),  της  οποίας ο υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση, και ότι η υποβαλλόμενη προσφορά του 
καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης παροχής υπηρεσιών  και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι ακριβή. 
 
4. Παραστατικό  εκπροσώπησης στην περίπτωση που οι προσφέροντες συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους.  
 
5. Τ.Ε.Υ.Δ. (Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης). Σε περίπτωση δάνειας εμπειρίας κατατίθεται 
Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε έναν από τους Οικονομικούς φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Το Τ.Ε.Υ.Δ.  
συμπληρώνεται σύμφωνα με το Παράρτημα. 
 

 
II) Φάκελος  Τεχνικών Προδιαγραφών ( Πρωτότυπο)   

 
Στο φάκελο Τεχνικών Προδιαγραφών επί ποινής αποκλεισμού θα περιέχονται τα  παρακάτω:  

1. Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.  Οι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 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 
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που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

2. Χρηματοοικονομική Επάρκεια: Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο 
γενικό κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (2015-2017 ή 2016-2018 ή 2017-2018-2019) ίσο 
με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αντίστοιχων 
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 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. 

3. Τεχνική Επάρκεια. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται o οικονομικός φορέας (ή σωρευτικά τα μέλη της 
κοινοπραξίας) να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς, εντός της τελευταίας πενταετίας, τουλάχιστον δύο έργα 
που να αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
έργων προς φορείς του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα. Οι προϋπολογισμοί των 
παραπάνω έργων θα πρέπει να αθροίζουν τουλάχιστον το 200% του προϋπολογισμού του υπό 
ανάθεση έργου άνευ ΦΠΑ. Το παραπάνω αποδεικνύεται από συμβάσεις, τιμολόγια, πρακτικά 
παραλαβής και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

4. Ομάδα έργου. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από το ακόλουθο Προσωπικό: 
-Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη 
των εργασιών του Αναδόχου, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
-Ένα (1) μέλος ομάδας έργου, απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άριστη γνώση αγγλικών και τριετή 
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως 
αυτά περιγράφονται στο αντικείμενο του έργου, Δράση 1, Διαχείριση Έργου (Project Management)  
-Ένα (1) μέλος ομάδας έργου, με καλή γνώση αγγλικών και διετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 
γραμματειακής υποστήριξης ή υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων ή οργάνωση συσκέψεων  
όπως περιγράφονται στο αντικείμενο του έργου, Δράση 2: Οργάνωση συσκέψεων, συνεδριάσεων και 
συναντήσεων  
-Ένα (1) μέλος της ομάδας, απόφοιτο ΑΕΙ, με άριστη γνώση αγγλικών και επαγγελματική ή και  
ερευνητική ή και ακαδημαϊκή εμπειρία τριών ετών σε θέματα διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων, 
προκειμένου να ανταπεξέλθει στην υλοποίηση της Δράσης 3, Υλοποίηση  προγράμματος δράσεων 
του έργου (workplan).  
 
Ο Ανάδοχος υποβάλλει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, από τα οποία να 
αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα 
επαγγελματικά προσόντα και η ζητούμενη επί ποινή αποκλεισμού εμπειρία σχετικά με τις απαιτήσεις 
που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου.  
 
Για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες 
κ.ο.κ.), ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών ή υπεργολάβων του υποψηφίου Αναδόχου, θα πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί από καθέναν χωριστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι 
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, ότι γίνονται 
ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις, 
καθώς και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμά τους είναι αληθή και ακριβή. 
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να είναι θεωρημένες νομίμως για το 
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π.. Σε χώρες όπου δεν 
προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναμο 
έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.  
Τα μέλη της Ομάδας Έργου επί ποινή αποκλεισμού δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε παραπάνω 
από ένα υποψήφιο σχήμα. 

5. Πιστοποιητικά ποιότητας. Ο οικονομικός φορέας για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οφείλουν αποδεδειγμένα να συμμορφώνονται με τo πρότυποo ISO 9001:2015. 
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III) Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς ( Πρωτότυπο)  

 
 Θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος καθώς και ο τίτλος της 
παροχής υπηρεσιών και ο φορέας που απευθύνεται ο Διαγωνιζόμενος.  
Μέσα στον κάθε φάκελο θα υπάρχει το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
το πρότυπο του παραρτήματος, αρμοδίως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα ή της ένωσης.  Η  ισχύς  της  Οικονομικής  Προσφοράς  θα  είναι  για  300  
ημέρες. Προσφορά που δεν αφορά το σύνολο των υπηρεσιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Β.4.  Κατακύρωση - Προσφερόμενη ποσότητα  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121, παρ. 1α του N. 4412/2016. 
 
Ο Διαγωνισμός αφορά την ανάδειξη παροχής Υπηρεσιών Σύμβουλος υλοποίησης του έργου INTERREG 
EUROPE – CONDEREFF  συνολικού ποσού 71.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  
 
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ευκρινείς και αναλυτικές. 
 
Κριτήριο για την κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών και την τελική επιλογή του αναδόχου 
αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται 
στις  Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
B.5 Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών - Κατακύρωση - Σύναψη 
σύμβασης- Ενστάσεις 
 

1. Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών -  Έγκριση πρακτικού  
α) Οι Προσφορές γίνονται δεκτές σύμφωνα με την παράγραφο Β.2. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.  Ο πρόεδρος της Επιτροπής 
Διαγωνισμού κηρύσσει έναρξη της συνεδρίασης αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές, (σημειώνεται ότι, στο 
πρωτόκολλο καταχωρούνται όλες οι κατατεθειμένες προσφορές) και σε καταφατική περίπτωση 
μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί 
η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται  η σειρά προσέλευσης, η 
επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και τα στοιχεία της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.    
γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής φακέλων των προσφορών και 
τον έλεγχο καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί ο έλεγχος των τεχνικών 
προδιαγραφών καθώς και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων 
τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό. Σημειωτέον ότι κάθε στάδιο είναι 
ξεχωριστό και σε περίπτωση που αποκλεισθεί κάποιος δεν συνεχίζει στο επόμενο στάδιο  
Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα 
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 
δ) Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται 
τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την 
αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με 
τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον 
έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους. 
ε) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του πρακτικού της, 
επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, 
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προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, 
ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο 
εισαγγελέα και κινείται διαδικασία πειθαρχικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82 και 
επόμενα του ν. 3669/2008.  
στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού Ι με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό 
μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει .  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο 
επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα του Ν.4412/2016 άρθρο 
127 . 
ζ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.  
 

2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 
εντός προθεσμίας, 20 ημερών,  τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο Β5.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ),  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο Β5.4 της παρούσας, 
ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ), ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσωρινός ανάδοχος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο Β.3 
της παρούσας. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού ΙΙ 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (αποφαινόμενο όργανο αναθέτουσας αρχής) για τη λήψη απόφασης, είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016. 
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο Διοικητήριο, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, 
Πτέρυγα Α΄, 1ος όροφος, γραφείο 1.26, Τ.Κ. 41222, Λάρισα  εντός 5 εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης.   
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με 
την περίπτωση  β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.  
 

3.  Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε 
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  . 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη 
της Επιτροπής Ενστάσεων για τις ενστάσεις, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 
  
Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 

4. Δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμβασης 
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και μέσα σε 20 ημέρες από την πρόσκληση υποχρεούται ο 
αναδειχθείς ως παροχή υπηρεσιών να προσέλθει στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα 
πρωτότυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά κατά σειρά αναφέρονται παρακάτω: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, (Αφορά Φυσικά Πρόσωπα,).  
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,) 
 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το  οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Αφορά Φυσικά και Νομικά 
Πρόσωπα,) 
 
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου   ότι  εξακολουθούν  να   παραμένουν  εγγεγραμμένοι   μέχρι  της  
επίδοσης της  ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του 
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Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  (Αφορά Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα,) 
 
(5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (για Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε από αρμόδιο τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Α.Ε.  από την 
αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραμμένη ), ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει (για 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε από αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας τους και για Ανώνυμες 
εταιρίες από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της), ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά  πρόσωπα)  (Αφορά Νομικά Πρόσωπα,). 
 
(6) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 
και για τον πρόεδρο του Διοικητικού  Συμβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμού. (Αφορά Νομικά 
Πρόσωπα) 
 
(7) Δικαιολογητικά  σύστασης  (Αφορά   Νομικά Πρόσωπα) / Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι  ο 
Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. (Αφορά Συνεταιρισμούς) 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση. Οι αλλοδαποί και τα 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα θα προσκομίσουν ισοδύναμα με τα ακόλουθα έγγραφα, αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής 
τους. Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή που γίνετε ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 
προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
Tο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τα Πρακτικά και 
όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στην Οικονομική Επιτροπή που διατηρεί το δικαίωμα 
να αποφασίσει για την κατακύρωση της προμήθειας. 

Μετά την Κατακύρωση αποστέλλεται στον ανάδοχο σχετική ανακοίνωση στην οποία επισυνάπτεται 
σχέδιο Σύμβασης προμήθειας. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήψη 
έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας τη χρηματική Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
ποσοστού 5% χωρίς το ΦΠΑ. 
Στην περίπτωση που κάποιος ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και επιβάλλονται οι 
καθοριζόμενες από το νόμο κυρώσεις. 
 
Η μεταφορά θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Η παράδοση τυχών υλικών θα γίνεται 
στο γραφείο 236 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα στο όνομά του, σε βάρος του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, βάσει Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής 
Παραλαβής και των Τιμολογίων του Αναδόχου. 
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Το αντίτιμο της σύμβασης υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και σε φόρο επί της καθαρής αξίας. 
Ο Φ.Π.Α. δεν υπόκειται σε κρατήσεις. 
 
Η παρούσα και η περίληψή της θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Πίνακα Ανακοινώσεων και 
στο site της περιφέρειας Web: http://www.thessaly.gov.gr.  
 

                         
     

                                                   
 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Συνοπτική περιγραφή του έργου “ CONDEREFF ” 
Τίτλος Έργου: Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency   
Μετάφραση: (Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των πόρων) 
Ακρώνυμο: CONDEREFF 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να αιτηθούν και να λάβουν το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο Έργου (application 
form).  
 
Περιβάλλον του Έργου «CONDEREFF» 
Το Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG EUROPE  2014-
2020: CONDEREFF υποστηρίζει την αποδοτική αξιοποίηση πόρων σε περιφερειακό επίπεδο επενδύοντας 
στην αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 
 
Συνοπτικός στόχος του έργου «CONDEREFF» 
Το έργο CONDEREFF έχει στόχο τη βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτική αξιοποίηση πόρων σε 
περιφερειακό επίπεδο μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που προκύπτουν 
από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Η επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
ανταλλαγής πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο, και της 
ενσωμάτωσης της γνώσης που θα αποκομίσουν σε περιφερειακές πολιτικές και σχέδια δράσης. 
 
Κύριοι στόχοι  του έργου «CONDEREFF» 
Το έργο CONDEREFF συγκεντρώνει 8 εταίρους από 7 χώρες για την ανταλλαγή εμπειριών και  καλών 
πρακτικών στη διαχείριση αποβλήτων ΑΕΚΚ. Το έργο θα επιτρέψει στις συμμετέχουσες περιφέρειες να 
προωθήσουν τους στόχους τους για αποδοτικότητα πόρων και την πράσινη ανάπτυξη μέσω της ορθής 
διαχείρισης αποβλήτων ΑΕΚΚ, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για ανακυκλωμένα υλικά από 
απόβλητα από κατεδαφίσεις και εκσκαφές και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες για ανακύκλωση στον 
κατασκευαστικό τομέα. 
 
Κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα  του έργου «CONDEREFF» 

 Αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών διοικήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικά πολιτικές για 
την αποδοτική αξιοποίηση πόρων αναπτύσσοντας και υποστηρίζοντας διαδικασίες και υποδομές για 
“έξυπνη” διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις. 

 Ενημέρωση για την επίδραση των μέτρων περιφερειακής πολιτικής σχετικά με την προώθηση της 
καινοτομίας και την βελτίωση των υποδομών για “έξυπνη” διαχείριση και διάθεση απορριμμάτων που 
προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις στις περιφέρειες που συμμετέχουν στο 
έργο. 

 «Ξεκλείδωμα» περιφερειακών επενδύσεων για την προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών και την 
υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν την αποδοτική αξιοποίηση πόρων που 
προκύπτουν από δομικά έργα, κατασκευές και κατεδαφίσεις. 

 Βελτίωση των πολιτικών για την αποδοτική αξιοποίηση πόρων που προκύπτουν από δομικά έργα 
αναπτύσσοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες, συνεργασίες και λύσεις. 

 
Εταιρικό Σχήμα Έργου 
 
Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι από 7 χώρες: 
 

1. Polytechnic University of Valencia –(Ισπανία: επικεφαλής εταίρος) 
2. Περιφέρεια Θεσσαλίας (Ελλάδα: Συνεργάτης του έργου) 
3. Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency – (Γαλλία : Συνεργάτης του έργου) 
4. The Regional Development Agency of the Pardubice Region – (Πράγα : Συνεργάτης του έργου) 
5. Lazio Region – (Ιταλία: Συνεργάτης του έργου)  
6. Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability 
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(Αυστρία: Συνεργάτης του έργου) 
7. Isw Institute for Structural Policy and Economic Development ( Γερμανία : Συνεργάτης του έργου) 
8. Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Developmentt 

(Ιταλία: Συμβουλευτικός Συνεργάτης του έργου) 
 
Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου 
H Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχει ενεργό ρόλο σε όλα τα Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.) του έργου. Ακολούθως 
περιγράφονται συνοπτικά τα ΠΕ και οι αντίστοιχες Δράσεις και Παραδοτέα στα οποία θα πρέπει να ο ανάδοχος 
να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή. Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα θα εκπονηθούν στην Αγγλική γλώσσα και 
εφόσον αυτό απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή και στην Ελληνική.  
 
Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για τις προβλεπόμενες συναντήσεις του παρόντος έργου, 
περιλαμβάνονται στο τελικό συμβατικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου. 
Το έργο και οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα ολοκληρωθούν στις 31/05/2023. 
 
Τμήματα του έργου Condereff που θα αναλάβει ο Ανάδοχος: 
 
Δράση 1: Διαχείριση Έργου (Project Management)  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στη διαχείριση και οικονομική διαχείριση του 
έργου παρέχοντας όλες τις υπηρεσίες/εργασίες που απαιτούνται για τον ορθό έλεγχο και διαχείριση του έργου 
και την οικονομική παρακολούθησή του λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες του προγράμματος Interreg. 
Ειδικότερα, o ανάδοχος θα αναλάβει να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην υλοποίηση όλων των 
Δράσεων & Παραδοτέων που αφορούν την διαχείριση του έργου. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκπόνηση των 
εκθέσεων προόδου, την προετοιμασία αιτημάτων πληρωμής (φωτοτυπίες ενταλμάτων/ετοιμασία φακέλου 
πιστοποίησης κλπ) και αποστολή αυτών. Συγγραφή πρακτικών/απολογιστικών εκθέσεων για την οικονομική 
και την τεχνική εξέλιξη του έργου για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής στο τέλος κάθε περιόδου στη 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Σε περίπτωση απαίτησης για 
φυσική παρουσία του αναδόχου στις επιτροπές παρακολούθησης (steering meetings) ο ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμετάσχει χωρίς επιπλέον αμοιβή. Παραδοτέα:  εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου - αιτήματα 
πληρωμής της Περιφέρειας  - απολογιστικές εκθέσεις και πρακτικά (minutes) από τις συναντήσεις του έργου. 
 
Δράση 2: Οργάνωση συσκέψεων, συνεδριάσεων και συναντήσεων  
 
Στο πλαίσιο του έργου η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα οργανώσει τις εξής εκδηλώσεις: 
6 Περιφερειακές συνεδριάσεις (Μίας ημέρας εκδήλωση, περίπου 15 συμμετέχοντες) 
2 Εθνικές συνεδριάσεις (Μίας ημέρας εκδήλωση, περίπου 40-60 συμμετέχοντες) 
1 Συνάντηση «Αλυσίδας Αξίας» (value chain meeting - Μίας ημέρας εκδήλωση, περίπου 45 συμμετέχοντες). 
1 Συνάντηση «Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων» (monitoring meeting - Μίας ημέρας εκδήλωση, περίπου 20 
συμμετέχοντες) 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει το σύνολο της οργάνωσης (λίστες συμμετεχόντων και ομιλητών, χώρος και 
τροφοδοσία, οπτικοακουστική κάλυψη, παρουσιάσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συντονισμός ομιλιών), και 
της επιστημονικής εποπτείας όλων των παραπάνω συνεδριάσεων πλην υλικού διανομής και προωθητικού 
υλικού. Παραδοτέα: Αναφορά συναντήσεων (ατζέντα, λίστες συμμετεχόντων, συμπεράσματα, φωτογραφίες 
κ.λπ.).  
 
Δράση 3: Υλοποίηση  προγράμματος δράσεων του έργου (workplan)  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο work plan όπως αυτό 
κοινοποιείται από τον leader partner. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Συμβολή για λογαριασμό της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας στην εκπόνηση ερευνών, μεθοδολογιών, εργαλείων πολιτικής, σχεδίων δράσης (action plan), 
παρακολούθηση σχεδίου δράσης (action plan), επικοινωνία με τους φορείς (stakeholders) προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εμπλοκή τους κ.λπ. Παραδοτέα: εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων  
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

       

  

A.T. Ένδειξη Εργασιών Περιγραφή  
Μον. 
Μετρ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Τιμή 
μονάδας  
με ΦΠΑ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ   

A/A 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

  ΕΝΙΑΙΑ  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ              

1 

1. 
Διαχείριση Έργου (Project 
Management) 

Υπηρεσίες 
Εξαμήνου 

6άμην
α 8 2.000,00 12.903,23 16.000,00 

2 

2. 

Οργάνωση συσκέψεων, 
συνεδριάσεων και 
συναντήσεων           15.000,00 

3 

2.1. 

Περιφερειακές συνεδριάσεις 
(Μίας ημέρας εκδήλωση, 

περίπου 15 συμμετέχοντες) 
Οργάνωση 

Συναντήσεων τεμ 6 1.000,00 4.838,71 6.000,00 
4 

2.2. 

Εθνικές συνεδριάσεις (Μίας 
ημέρας εκδήλωση, περίπου 

40-60 συμμετέχοντες) 
Οργάνωση 

Συναντήσεων τεμ 2 2.500,00 4.032,26 5.000,00 
5 

2.3. 

Συνάντηση «Αλυσίδας 
Αξίας» (value chain meeting 

- Μίας ημέρας εκδήλωση, 
περίπου 45 συμμετέχοντες). 

Οργάνωση 
Συνάντησης  τεμ 1 2.500,00 2.016,13 2.500,00 

6 

2.4.  

Συνάντηση 
«Παρακολούθησης 

Αποτελεσμάτων» 
(monitoring meeting - Μίας 

ημέρας εκδήλωση, περίπου 
20 συμμετέχοντες) 

Οργάνωση 
Συνάντησης  τεμ  1 1.500,00 1.209,68 1.500,00 

7 

3. Υλοποίηση workplan  
Υπηρεσίες 
Εξαμήνου 

6άμην
α 8 5.000,00 32.258,06 40.000,00 

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ :            57.258,07 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με 
ΦΠΑ           143.258,07 

  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ            57.258,06 

  Φ.Π.Α. 24%           13.741,94 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ           71.000,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΤΕΥΔ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή 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) 
- Ονομασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα, 41110] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Μ. Παπαδημοπούλου] 
- Τηλέφωνο: [2413 506 29] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [s.papadimopoulou@thessaly.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  Σύμβουλος υλοποίησης του έργου 
INTERREG EUROPE – CONDEREFFCPV: 79410000-1 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: […………] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [1] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ Condereff  2/2019] 
 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 

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 αρμόδιοι1 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (δ/νση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση2; [……] 
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 

                                                      
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
2 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. 
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Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα 
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 
συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο3: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλους4; 

[ ] 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, υπεύθ. συγκεκριμένων καθήκοντων): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
γ) [……] 

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

[……] 
 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

[……] 

 

                                                      
3 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
4 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Γ:  Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ5  

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

[…..]Ναι […..]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και 
σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα) 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[…..]Ναι […..]Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων 
και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 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). 

 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
− συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 
− δωροδοκία8,9· 
− απάτη10· 
− τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες11· 
− νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας12· 
− παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 
Υπάρχει αμετάκλητη τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 το οποίο είναι μέλος 

[…..] Ναι […..] Όχι 
 

                                                      
5  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 στ́  του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Ά  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.” 
6 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.  
7 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). 
8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
9 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 σ́  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
10 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. 
11 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. 
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
13 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.". 
14 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 ) 
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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;  

 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]15 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: 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): 
[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού 
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν19: [……] 
 

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 ασφάλισης20, 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 ;21 
 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……] α)[……] 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

γ.2)[……] γ.2)[……] 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

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): 22 
[……][……][……] 

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 [] Ναι [] Όχι 

                                                      
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 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)  
19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
20 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).  
21 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  
22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου23; 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 
καταστάσεις24 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις25  
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 
παράπτωμα26, ήτοι για τους λόγους περί παραβάσεων εργατικής 
νομοθεσίας που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄παρ. 2 του άρθρου 73 
του ν. 4412/2016 (Α  ́147); 
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:  
[..........……] 

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 συμφερόντων27, 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 έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης της σύμβασης28; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

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

                                                      
23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
24 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
25 Άρθρο 73 παρ. 5. 
26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
27 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
28 Πρβλ άρθρο 48. 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια29 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, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή,  
δ) δεν έχει επιχειρήσει 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 ανάθεσης ή 
να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

 

  Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
 
 

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

  Α: Καταλληλότητα  

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

  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής30 του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας 
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του; 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

 
                                                      
29 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
30 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 
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 Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

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

 
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα των τελευταίων τριών (3) ετών 
και 
1β) Ο μέσος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα των τελευταίων τριών (3) ετών είναι ο εξής 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

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

[…................................…] 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς31, ο οικονομικός 
φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα 
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούς32: 

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

Α
/
Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣ
ΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Π/Υ ΣΥΝΕΙΣ
-ΦΟΡΑ 
ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ  

% 
ΣΥΜΜ
ΕΤΟΧΗ
Σ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΕΡΙΓΡ
ΑΦΗ  

        

        

 
 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό 
εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για τη 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

 
 

Η ομάδα έργου που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο 
είναι η ακόλουθη: 

 

Κατάλογος Στελεχών Ομάδας Έργου 

α/α Όνομα Στελέχους Ειδικότητα Θέση στο 
οργανόγραμμα 

    

    

    

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας33 το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
 

                                                      
31 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
32 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

πελάτες για τις σχετικές υπηρεσίες. 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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

 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  Απάντηση: 
Είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας όπως αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και 
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται34, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 35 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθ. Condereff  2 /2019 Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την  «Σύμβουλος υλοποίησης του 
έργου INTERREG EUROPE – CONDEREFF» CPV: 79410000-1. 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) 
 
1 Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει 
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
 και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

                                                                                                                                                                                   
33 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

34 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
35  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 3- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
……………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ:  ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
  α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
  γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
 ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
 ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
                                                                                                     (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα )............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του 
(i) 
(ii) 
(iii) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .................................................. της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)"/ για το/α τμήμα/τα 
.....................  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου 
η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  
Ή  Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 
 
                                                                                                                (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





                                                                                                                                       
24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Σχέδιο Σύμβασης 

 
Στη Λάρισα σήμερα την ………………………..… ημέρα ………………………..….. του μηνός ……………………… του έτους 201…, 
μεταξύ των:  
1)Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΥ Α' Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 
Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η "Αναθέτουσα Αρχή") 
και 
2)Της εταιρείας με την επωνυμία "……………………………..", νομίμως εκπροσωπούμενης από τ.. ……………………., που 
εδρεύει στ… ……… (…………………………………..), με ΑΦΜ ………………… ΔΟΥ ..' ……………. (εφεξής ο "Ανάδοχος") 
Έχοντας υπόψη τα εξής: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης" όπως ισχύει 
2.Αριθμ. 15840/156612 Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής Τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ.Α'/27.12.2010): "Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας" 
όπως ισχύει , ΦΕΚ 4788/2018 
3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147A/08.08.2016) "Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
4.Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α'141/17.08.2010) "Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" όπως ισχύει 
5.Το Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες" 
6.Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28.06.2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) ? δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις"  
7.Το Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ  Α' 204/15.09.2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 
Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β'/23.05.2017) Υ.Α. "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης". 
9.Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α΄64) "Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών" 
10.Την αριθ. 10/2017 (ΦΕΚ 3748 Β'/24.10.2017) Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου." 
11.Της με αρ. 300488/ΥΔ1244 (Β' 1099/19.04.2016) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού - Οικονομικών "Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ", 
12. Των Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών της 
Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" προς 
τους τελικούς Δικαιούχου 
13. Του εγχειρίδιου Εφαρμογής του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "CONDEREFF - Construction & 
demolition waste management policies for improved resource efficiency " 
14. Την Εγκριτική Απόφαση της ΕΕ, Interreg Europe - CONDEREFF PG105560 Project 
15. Την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου CONDEREFF, 
Απόσπασμα Πρακτικού υπ' αρ. 06/04 -06 -2018 με αρ. Πρ. 694/07-06-2018 και ΑΔΑ ΨΤΘΟ7ΛΡ-ΛΑΒ . 
16. Την υπ' αριθμ. 1647/2018 (ΑΔΑ: ΨΡΘΒ7ΛΡ-5ΑΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, πρακτικό 34ο 17-09-2018 περί έγκρισης διάθεσης πολυετούς υποχρεώσης πίστωσης για τις 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: 1. Interreg Europe - CONDEREFF, 2. Interreg Europe - FINCH, 3. Interreg Europe - 
IINNOPROVEMNET 
17. Την με αρ. πρωτ 3915/18-09-2018 Απόφαση περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με Α/Α 
1913, ΑΔΑ 91Δ87ΛΡ-ΥΛΘ , 18REQ003719675 2018-09-20 και το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει  τον Φορέα 
073, ΚΑΕ 5331 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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18. Την υπ΄αριθμ 22/27-06-2018 ταυτάριθμη απόφαση της Επιτροπής του αρθ. 4 παρ. 2β του Ν.3345/2005 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων για την συμμετοχή της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα INTERREG EUROPE (Finch, Condereff, Innoprovement) 
κ.α.. 
19. Την υπ' αριθμ. 848/2019 (ΑΔΑ: Ψ01Ν7ΛΡ-ΛΥ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, πρακτικό 14ο 16-04-2019 περί ακύρωσης της 696/2019 απόφαση της Ο.Ε. και εκ νέου έγκρισης 
διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής δαπάνης πληρωμής κοινοτικών προγραμμάτων, για το έργο 2019, σε 
συνέχεια πολυετών υποχρεώσεων από το έτος 2018: 1. Interreg Europe - CONDEREFF, 2. Interreg Europe - 
FINCH, 3. Interreg Europe - IINNOPROVEMNET 
20. Την απόφαση με αρ.πρωτ. 51935/ 15-5-2019, ΑΔΑ 7867465XΙ8-ΣΦΥ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Γενική Δ/ση Δημοσίων Επενδύσεων, Δ/ση 
Δημοσίων Επενδύσεων περί έγκρισης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου με κωδικό 
2019ΕΠ30620000  και τίτλο "CONDEREFF¨(GI05560) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -INTERREG EUROPE - 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ", με δικαιούχο την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που αφορά την Εθνική 
Συμμετοχή του Έργου 
21. Το από 08/07/2019 Πρακτικό για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την διενέργεια και αξιολόγηση 
Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου  
22. Το αρ. πρ. 1293/28-06-2018 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ003361926 2018-07-03) "ΑΙΤΗΜΑ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 127.221,77€ άνευ ΦΠΑ για το έργο INTERREG EUROPE- CONDEREFF" της Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
23. Το αρ. πρ. 3915/18-9-2018 Εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 18REQ003719675 2018-09-20) 
"Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης με ΑΑ 1913) που αφορά το έργο INTERREG EUROPE- 
CONDEREFF" της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
24...…………… 
συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:  
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η "…………………..'". 
1.2. Η παροχή των υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης ………….. του έργου, που 
έγινε με την υπ. αρ. …………………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την 
κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του ν.4412/2016 για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της διακήρυξης του εν λόγω έργου. 
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή η υλοποίησή του, είναι: 
I. Το είδος των  υπηρεσιών 
II. Η χρονική διάρκεια 
III. Το εγκεκριμένο κόστος 
1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των υπηρεσιών από την πλευρά του 
Αναδόχου, ο ………………………, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του 
Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων  που απαιτούνται για την  ομαλή εκτέλεσης της των υπηρεσιών από 
την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα 
οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: 
α) Σύμβαση 
β) Διακήρυξη - Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης 
γ) Προσφορά του Αναδόχου 
δ) Κατακυρωτική απόφαση 
2.2. Τροποποίηση των όρων  της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται 
αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 
2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 
2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως 
συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 κατωτέρω. 
2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα 
προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή 
με courier ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το 
περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης 
μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο 
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πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι …….  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα 
παράτασης αν κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του έργου. Η ακριβής 
ημερομηνία και ο ακριβής τόπος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του φυσικού αντικειμένου θα καθοριστεί  
μετά από πρόταση του Αναδόχου και την  αποδοχή  της από την Αναθέτουσα Αρχή   
3.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% 
(άνευ ΦΠΑ) του συμβατικού κόστους. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Κόστος  άνευ ΦΠΑ: 
ΦΠΑ (24%) 
Συνολικό κόστος  συμπεριλαμβαν. ΦΠΑ: 

Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των υπηρεσιών . 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της 
διαδικασίας του άρθρου 200 του Ν.4412/2016 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας 
και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

-Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού 
αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή. 
-Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (όπου αυτό επιδέχεται εφαρμογής). 
-Τιμολόγιο του αναδόχου 
-Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητα. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το 
αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 
Οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ειδ. Φορέα 071, ΚΑΕ  5331. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΔΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες που συμφωνούνται με την παρούσα, αφορούν την παροχή υποστήριξης προς την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του έργου Condereff. Συγκεκριμένα, το έργο του Αναδόχου είναι η παροχή της 
αναγκαίας εξειδικευμένης υποστήριξης προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Αναθέτουσα Αρχή), προκειμένου να 
σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι δράσεις αρμοδιότητάς της 
στο πλαίσιο του έργου Condereff. 
Το έργο του Αναδόχου αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: 
……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1.Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές και τους κανόνες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία 
και το διαχειριστικό καθεστώς στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο. 
2.Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να  ανταποκρίνεται άμεσα,  να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, υποδείξεις 
και κατευθύνσεις  της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  
3.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 
σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
4.Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού 
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου. 
5.Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα Αρχή.   

ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον Ανάδοχο σε τρίτους 
χωρίς τη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 
μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατό να επιβληθούν εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή, στην περίπτωση των τμηματικών/ 
ενδιάμεσων προθεσμιών, της αντίστοιχης αντίστοιχης προθεσμίας, θα επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παραχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/ συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
4. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 
5. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του 
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της 
κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
3. Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ……… εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, ύψους ……….. € (……………………. ΕΥΡΩ), με ημερομηνία λήξης ………………., της Τράπεζας 
"………………………….". 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 
Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην 
παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ …….. Διακήρυξη, στους όρους προσφοράς του αναδόχου και στις 
διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.  
Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης. 
Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει  άσκησή του στο μέλλον.  
Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση 
τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της 
συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                                                               ΓΙΑ ΤΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

                                                                                  σφραγίδα/υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

         

  

 
Ένδειξη Εργασιών Περιγραφή  

Μον. 
Μετρ. 

Π
Ο
Σ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 

Τιμή 
μονάδας  
με ΦΠΑ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

A/A 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΜΕ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 

  ΕΝΙΑΙΑ  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                

1 

1. 
Διαχείριση Έργου 
(Project Management) 

Υπηρεσίες 
Εξαμήνου 

6άμην
α 8 2.000,00 12.903,23 16.000,00 

  

2 

2. 

Οργάνωση 
συσκέψεων, 
συνεδριάσεων και 
συναντήσεων 

  
  

  
  

  15.000,00 

  

3 

2.1
. 

Περιφερειακές 
συνεδριάσεις (Μίας 
ημέρας εκδήλωση, 

περίπου 15 
συμμετέχοντες) 

Οργάνωση 
Συναντήσεων τεμ 6 1.000,00 4.838,71 6.000,00 

  

4 

2.2
. 

Εθνικές συνεδριάσεις 
(Μίας ημέρας 

εκδήλωση, περίπου 
40-60 συμμετέχοντες) 

Οργάνωση 
Συναντήσεων τεμ 2 2.500,00 4.032,26 5.000,00 

  

5 

2.3
. 

Συνάντηση «Αλυσίδας 
Αξίας» (value chain 

meeting - Μίας ημέρας 
εκδήλωση, περίπου 45 

συμμετέχοντες). 
Οργάνωση 

Συνάντησης  τεμ 1 2.500,00 2.016,13 2.500,00 

  

6 

2.4
.  

Συνάντηση 
«Παρακολούθησης 

Αποτελεσμάτων» 
(monitoring meeting - 

Μίας ημέρας 
εκδήλωση, περίπου 20 

συμμετέχοντες) 
Οργάνωση 

Συνάντησης  τεμ  1 1.500,00 1.209,68 1.500,00 

  

7 

3. Υλοποίηση workplan  
Υπηρεσίες 
Εξαμήνου 6άμηνα 8 5.000,00 32.258,06 40.000,00 

  

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :            57.258,07 

  

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ με ΦΠΑ           143.258,07 

  

  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ            57.258,06   

  Φ.Π.Α. 24%           13.741,94   

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΕΡΓΟΥ           71.000,00 

  

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
 

 

ΦΠΑ 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

 
 
 




