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Πληροθορίες: Άννα Κοδέλλα
Θέμα: Ππόζκληζη Δκδήλυζηρ Δνδιαθέπονηορ για ηην ανάθεζη ςπηπεζιών ηος έπγος
“Δκπόνηζη μελέηηρ-εμπειπογνυμοζύνηρ για ηην ανάπηςξη σεδίος Γπάζηρ για ηην
διαζύνδεζη ηηρ αλιείαρ και ηυν ςδαηοκαλλιεπγειών με ηην ηοπική παπαγυγική
δπαζηηπιόηηηα (εθόδια, μεηαποίηζη, ηοςπιζμόρ)”, ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος
ςπομέηπος 19.4 «ηήπιξη για ηιρ λειηοςπγικέρ δαπάνερ και ηην εμτύσυζη» ηος
Σοπικού Ππογπάμμαηορ CLLD/LEADER 2014-2020 «Αναηολική Πελοπόννηζορ.
Απόθεμα Βιόζθαιπαρ και Δπισειπημαηικέρ Εώνερ Θαινοηομίαρ», Κέηπο 19 ηος ΠΑΑ
2014-2020 και Πποηεπαιόηηηα 4 ηος ΔΠΑΙΘ 2014-2020.
Έρνληαο ππφςε:
1. Σν Λ. 4314/2014 «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L
156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 265/Α/23.12.2014).
2. Σελ αξηζκ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΘ 3521/Β/01.11.2016) Τ.Α. «Σξνπνπνίεζε
θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β' 1822) ππνπξγηθήο
απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ
2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ
απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ».
3. Σν Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΠξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (ΦΔΘ 87/Α/7-7-2010).
4. Σν Λ.4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
5. Σελ αξηζ. 23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΘ 677/Β/03.03.2017) Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα «Γηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, έγθξηζεο θαη
πινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Βνήζεηαο, δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο
θαηαιφγσλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ αλάζεζε θαη πινπνίεζε ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο».
6. Σνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα Α.Δ., φπσο απνηππψλεηαη ζην
χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015, πνπ εθαξκφδεη.
7. Σελ ππ’ αξηζ. 5/06-06-2017 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζηνλ Θαηάινγν
πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ Σερληθήο
Βνήζεηαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (ηνπηθφ
πξφγξακκα CLLD/LEADER, ινηπά πξνγξάκκαηα).
8. Σελ κε αξ. πξση. 1443/29-09-2017 Αλνηρηή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα
εγγξαθή ζηνλ Θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ
Πξνζψπσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α., ζην πιαίζην
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πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (ηνπηθφ πξφγξακκα CLLD/LEADER, ινηπά
πξνγξάκκαηα).
9. Σελ ππ’ αξηζ. 8/09-05-2018 ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα ζρεηηθά κε ηελ
έγθξηζε (2ε-08/05/2018) ηεο έληαμεο εγγεγξακκέλσλ κέρξη 28-03-2018 ζηνλ Θαηάινγν
πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο
Πάξλσλα, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, κε ηελ
νπνία εγγξάθεηαη ζηνλ ελ ιφγσ Θαηάινγν, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Θαηεγνξίεο Β2 Δθπφλεζε
Κειεηψλ - Δκπεηξνγλσκνζπλψλ – Δξεπλψλ, Β3 Τπεξεζίεο πκβνχισλ θαη Β3.1 χκβνπινη,
ην θπζηθφ πξφζσπν Γεψξγηνο Θαλειιφπνπινο, Πνιηηηθφο Δπηζηήκσλ-Γεκφζηα Γηνίθεζεχκβνπινο δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
10. Σελ κε Αξηζκ. Πξση.: 3206/12-12-2016 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ γηα ηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο
ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ επηινγή ηξαηεγηθψλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΠΑΑ 2014-2020
θαη ηνπ ΔΠΑιΘ 2014-2020 θαη θαηαλνκή πηζηψζεσλ Γεκφζηαο Γαπάλεο, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία ε Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. απνηειεί Οκάδα
Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ)/ Γηθαηνχρν ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ
δεκφζηαο δαπάλεο 11.700.000,00€ (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκφζηαο δαπάλεο ΔΓΣΑΑ
8.900.000,00€ θαη ΔΣΘΑ 2.800.000,00€).
11. Σν ΦΔΘ 2747/Β’/4-8-2017 «Πιαίζην πινπνίεζεο ππνκέηξνπ 19.4 «ηήξημε γηα ηηο
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε» ηνπ Κέηξνπ 19 - Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία
Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ (ΣΑΠΣνΘ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020».
12. Σηο αλάγθεο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. γηα ηελ
αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηελ αλάπηπμε
ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (εθφδηα, κεηαπνίεζε, ηνπξηζκφο), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
ππνκέηξνπ 19.4 «ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε» ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 2014-2020.
13. Σελ ππ’ αξηζ. 5/02-07-2018 ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ ηνπηθνχ
πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηελ αλάπηπμε ρεδίνπ
Γξάζεο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ηελ ηνπηθή
παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (εθφδηα, κεηαπνίεζε, ηνπξηζκφο), ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
ππνκέηξνπ 19.4 «ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε» ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 2014-2020 Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ελεξγεηψλ (εθπφλεζε κειεηψλ, ελέξγεηεο επηκφξθσζεο,
απηφ-αμηνιφγεζε),

η Αναπηςξιακή Πάπνυνα. Αναπηςξιακή Ανώνςμη Δηαιπεία Ο.Σ.Α.
πξνζθαιεί ηνλ κ. Γεώπγιο Θανελλόποςλο, Πνιηηηθφ Δπηζηήκνλα-Γεκφζηα Γηνίθεζε-χκβνπιν
δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ν νπνίνο έρεη εγγξαθεί, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 8/09-05-2018 ζπλεδξίαζε
ηνπ Γ.. ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα, ζηνλ Θαηάινγν Πξνκεζεπηψλ θαη Παξερφλησλ Τπεξεζηψλ ηεο
Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α., γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ
Σερληθήο Βνήζεηαο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Θαηεγνξίεο Β2 Δθπφλεζε Κειεηψλ Δκπεηξνγλσκνζπλψλ – Δξεπλψλ, Β3 Τπεξεζίεο πκβνχισλ θαη Β3.1 χκβνπινη, λα ππνβάιεη
πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ
αλαηεζεί κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο κέζσ θαηαιφγνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 10, 11 θαη 12 ηεο ΤΑ
23451/ΔΤΑ493/24.02.2017 (ΦΔΘ 677/Β/03.03.2017) (ζρεη. 8), ην έξγν “Δκπόνηζη μελέηηρεμπειπογνυμοζύνηρ για ηην ανάπηςξη σεδίος Γπάζηρ για ηην διαζύνδεζη ηηρ αλιείαρ και
ηυν ςδαηοκαλλιεπγειών με ηην ηοπική παπαγυγική δπαζηηπιόηηηα (εθόδια, μεηαποίηζη,
ηοςπιζμόρ)”. Δπηιέγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ πξφζσπν, γηαηί εθπιεξψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο
πξνυπνζέζεηο ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ελ ιφγσ έξγν.
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1.

Ανηικείμενο ηος έπγος

Σν αληηθείκελν πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ελφο ζπλφινπ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
“Δθπφλεζε κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηελ αλάπηπμε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ δηαζχλδεζε ηεο
αιηείαο θαη ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ κε ηελ ηνπηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (εθφδηα, κεηαπνίεζε,
ηνπξηζκφο)”.
Ζ ελ ιφγσ κειέηε-εκπεηξνγλσκνζχλε εμεηδίθεπζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
CLLD/LEADER γηα ηελ αιηεία θαη ζάιαζζα ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ
Πξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΔΠΑΙΘ 2014-2020, έρεη ζηφρν ηελ έγθαηξε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ
δπλακηθνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζνο. Απφζεκα
Βηφζθαηξαο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Εψλεο Θαηλνηνκίαο» έρεη σο βαζηθή θαηεχζπλζε ηελ ππνζηήξημε ηεο
αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο δξάζεο σο Απφζεκα Βηφζθαηξαο θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ
Θαηλνηνκίαο. Ζ έλλνηα ηνπ Απνζέκαηνο Βηφζθαηξαο πεξηιακβάλεη ζε κία πεξηνρή ηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ αμηνπνηεί δπλεηηθά φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, κε άμνλα ηελ αεηθνξία. ην
ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο Απνζέκαηνο Βηφζθαηξαο ζα ζπκβάιινπλ κε πξνγξακκαηηθέο ηνπο
πξνζεγγίζεηο θαη άιινη ηνπηθνί θνξείο ηεο πεξηνρήο (Πεξηθέξεηα, Γήκνη θ.ά).
Ζ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζνο σο πεξηνρή απνηειεί κέξνο κηαο γεληθφηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ
αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηνπο ηνκείο ηνπ
ηνπξηζκνχ, ηεο έξεπλαο, ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο αγξνδηαηξνθήο. Ζ αιηεία θαη ε ηρζπνθαιιηέξγεηα
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην επίθεληξν ηεο παξαπάλσ πξνζπάζεηαο.
Σα γεληθά πεξηερφκελα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο-εκπεηξνγλσκνζχλεο εμεηδίθεπζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηελ
αιηεία θαη ζάιαζζα ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν αθνξνχλ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αιηεία θαη ζάιαζζα σο νηθνλνκηθφο ηνκέαο ζε επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνπο ηνκείο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
Δθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
Δκπιεθφκελνη θνξείο ζηνπο ηνκείο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
Θνηλσληθν – νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία κε έκθαζε ζην πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο
Γπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
Πξνηάζεηο - ρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο

Αλαιπηηθά ηα πεξηερφκελα ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο είλαη ηα θάησζη:
1.
2.

3.

4.

Ζ εηθφλα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
1.1. Ζ αιηεία θαη νη άλζξσπνη
1.2. Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο
Σαπηφηεηα πξνγξάκκαηνο CLLD 2014-2020
2.1. Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ πξνζέγγηζε LEADER
2.2. Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ (CLLD) / LEADER
2.3. Θχξηνη ηφρνη πξνγξάκκαηνο CLLD / LEADER
2.4. CLLD / LEADER ηνπ ΔΠΑιΘ
2.5. CLLD / LEADER ηνπ ΔΠΑιΘ ζηελ Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζν
2.6. πκπεξάζκαηα
πλνπηηθή πεξηγξαθή πξνδηαγξαθψλ εθπφλεζεο εκπεηξνγλσκνζχλεο εμεηδίθεπζεο δξάζεσλ
ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
3.1. Γεληθά ζηνηρεία γηα ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα θαη αιηεία ζηελ Δπξψπε
3.2. Τδαηνθαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα
3.3. Τδαηνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή αλαθνξάο
3.4. Αιηεία ζηελ Διιάδα
Παξνπζίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο ηνπηθήο παξέκβαζεο
4.1. Δηζαγσγή γηα ηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρή παξέκβαζεο
4.2. Αλάιπζε πνιηηηθν – θνηλσληθφ- νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή γηα ηνλ ηνκέα ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο Political, Economical, Social, Technological (P.E.S.T.) analysis
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5.

6.

7.
2.

4.2.1. Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Political)
4.2.2. Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economical)
4.2.3. Θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (Social)
4.2.4.Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Technological) – ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έξεπλα
4.2.5. πκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε PEST
4.3. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο αλάπηπμεο
4.3.1. Θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνκέα δξάζεο
4.3.2. Παξαγσγή πξντφλησλ Αιηείαο
4.3.3. Τδαηηθφ δηακέξηζκα Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ (ΤΓ 03)
4.3.3.1.
Δπηθαλεηαθά
χδαηα
ζην
Τδαηηθφ
Γηακέξηζκα
Αλαηνιηθήο
Πεινπνλλήζνπ
4.3.3.2. Ιεθάλε Απνξξνήο Ρεκάησλ Αξγνιηθνχ Θφιπνπ (GR31)
4.3.3.3. Ιεθάλε Απνξξνήο Δπξψηα (GR33)
4.4. Φνξείο εκπιεθφκελνη κε ηελ αιηεία θαη ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή ηεο
Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ
4.5. Φνξείο δηαρείξηζεο ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο
Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα
5.1. Θαζεζηψηα Δλίζρπζεο
5.2. Πνζνζηά Δλίζρπζεο – Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα
5.3. Θάιπςε ηδίαο ζπκκεηνρήο
5.4. Γεκφζηα Υξεκαηνδφηεζε
5.5. χλνςε γηα ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα
5.6. SWOT αλάιπζε επελδχζεσλ
Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ Αιηείαο
6.1. Πεξίιεςε Γξάζεσλ Αιηείαο
6.2. πζρέηηζε ζηφρσλ θαη δξάζεσλ
6.2.1.Απφζεκα Βηφζθαηξαο
6.2.2. Δπηρεηξεκαηηθέο Εψλεο Θαηλνηνκίαο
6.2.3. πλδπαζκφο θαηεπζχλζεσλ κε ηελ Σνπηθή Θνηλσλία
6.3. Σειηθφ πιάλν δξάζεο
6.4. Αλαιπηηθά Σερληθά Γειηία Γξάζεσλ
Βηβιηνγξαθία - Παξάξηεκα
Παπαδοηέο έπγος – Παπακολούθηζη – Παπαλαβή ηος έπγος

Παξαδνηέν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ελ ιφγσ κειέηε-εκπεηξνγλσκνζχλε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
θαη ηα πεξηερφκελα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 1 ηεο παξνχζαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζε έληππε
θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
Ζ παξαθνινχζεζε, πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ ηνπ
Αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Δπίβιεςεο – Παξαιαβήο (Δ.Δ.Π.) ε νπνία ζα νξηζηεί
ζηελ απφθαζε αλάζεζεο.
Θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο.

3.

Γιάπκεια ηος έπγος

Ζ διάπκεια ηος έπγος είναι ηπειρ (3) μήνερ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
4.

Πποϋπολογιζμόρ – Σπόπορ Πληπυμήρ

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεκαοκηώ σιλιάδυν εςπώ (18.000,00 €)
μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος αναλογούνηορ Φ.Π.Α. θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Δπξσπατθά
Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ
ππνκέηξνπ 19.4 «ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηελ εκςχρσζε» ηνπ Σνπηθνχ
Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER 2014-2020 «Αλαηνιηθή Πεινπφλλεζνο. Απφζεκα Βηφζθαηξαο θαη
Δπηρεηξεκαηηθέο Εψλεο Θαηλνηνκίαο», Κέηξν 19 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη Πξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΔΠΑΙΘ
2014-2020.
Ζ δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ πφξνπο ηνπ ππνκέηξνπ 19.4: «ηήξημε γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη
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ηελ εκςχρσζε», ηνπ Σνπηθνχ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER Αλαηνιηθήο Πεινπνλλήζνπ, Κέηξν 19
ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 θαη Πξνηεξαηφηεηα 4 ηνπ ΔΠΑΙΘ 2014-2020.
Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε.
ην αλσηέξσ πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ηα
γεληθά ή εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έμνδά ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.
Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, γηα ην
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνβιεπφκελσλ παξαδνηέσλ θαη ηε
ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, γηα
ηηο ππεξεζίεο πνπ παξήρζεζαλ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ
λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.

5.

Ιόγοι Αποκλειζμού

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ν πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
1) Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο
ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ
C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
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ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ
ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’
ειάρηζηνλ ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ
εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν
πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε
θαηαβάιινληαο
ηνπο
θφξνπο
ή
ηηο
εηζθνξέο
θνηλσληθήο
αζθάιηζεο
πνπ
νθείιεη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
3) Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016,
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί
ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ
ιεηηνπξγίαο,
(γ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.
4) Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ
ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
5) Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74
ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.

6.

Θαηάπηιζη - Τποβολή Πποζθοπάρ
1.

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Αναπηςξιακήρ Πάπνυνα. Αναπηςξιακή
Ανώνςμη Δηαιπεία Ο.Σ.Α., Ιευνίδιο Απκαδίαρ Σ.Θ. 22300, μέσπι ηην Γεςηέπα 1 Οκηυβπίος
2018, ώπερ 9.00 π.μ. έυρ 17.00 μ.μ., με θάκελο πποζθοπάρ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο
ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα, ν ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη ν
ηίηινο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Ο θάκελορ θα ζςνοδεύεηαι από
επιζηολή ζηην οποία θα αναγπάθονηαι ηα ζηοισεία ηος πποζθέπονηορ.
Ζ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο
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Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. Γεθηή γίλεηαη θαη πξνζθνξά πνπ
ππνβιήζεθε κέζσ: ΔΙΣΑ, Δηαηξείαο Σαρπκεηαθνξψλ ή εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν. ε θάζε
πεξίπησζε, ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα έρεη πξσηνθνιιεζεί ζηελ Αλαπηπμηαθή Πάξλσλα. Αλαπηπμηαθή
Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α. πξηλ ή θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα 17:00.
2.

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη κέζα ζην θάθειφ ηεο ζα πξέπεη
λα βξίζθνληαη ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα ζηνηρεία:
Α. Γικαιολογηηικά Ανάθεζης
1. Τπεχζπλε Γήισζε πξνζαξκνζκέλε ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (TEΤΓ)
ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 σο ζπλεκκέλν Παξάξηεκα (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η). Ζ Τπεχζπλε
Γήισζε, αθνξά ζε θάζε πεξίπησζε αλεμαξηήησο ηπρφλ εηδηθφηεξεο πιεξεμνπζηφηεηαο, α)
ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. β) δηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ./Η.Θ.Δ. γ)
Πξφεδξν θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν Α.Δ. θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γ.. απηήο δ) ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζψπνπο θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
2. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα (ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ
Λ.4412/2016):
I.

Πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ.

II.

Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζε ηζρχ,
ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζε ππνγξαθή ζχκβαζεο ή γηα θάζε λφκηκε ρξήζε.

III.

Πηζηνπνηεηηθά Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο πνπ λα θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη
ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.

IV.

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή δελ έρεη ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην Γηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή δε βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.

V.

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία - δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ φπσο απηή δειψλεηαη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαγξάθνπ 1.

VI.

Απνδεηθηηθφ ηνπ νιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ 2015,
2016, 2017.

VII.

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.

Β. Τεχνική Προζθορά


Πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην
έξγν, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Πξφζθιεζεο.



Κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ππάξρνπζα ηερλνγλσζία θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο.

Γ. Οικονομική Προζθορά
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ησλ
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, βάζεη ηεο θαησηέξσ ηηκήο αλαθνξάο ησλ δεκαοκηώ σιλιάδυν εςπώ
(18.000,00 €) μη ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ.
ην πνζφ απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά νπνηνλδήπνηε ηξίην ζρεηηθφ κε ηηο
ππεξεζίεο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξψλ ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία νπνηαζδήπνηε θχζεο,
ή ππνρξεψζεσλ έλαληη ηξίησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο ή εμ αθνξκήο
απηψλ.
Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη κειεηήζεη θαη εθηηκήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ
έξγνπ θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη
εγγπάηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ θφζηνπο. Θαηά ζπλέπεηα ξεηά ζπκθσλείηαη
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φηη θακία αμίσζε γηα πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν.
Ωο απαξάδεθηε απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζηελ νπνία: α) δε δίλεηαη ηηκή ζε λφκηζκα ΔΤΡΩ ή πνπ
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε
ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζην Άξζξν 4 ηεο παξνχζαο
Πξφζθιεζεο.
Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο
απφ θάζε πιεπξά ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θ.ιπ. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε.
7.

Ηζσύρ Πποζθοπάρ

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο
ππνβνιήο ηεο.
Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απεπζχλεη έγγξαθν εξψηεκα
πξνο ηνλ πξνζθέξνληα, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, αλ απνδέρεηαη ηελ παξάηαζε γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πξνζθέξσλ νθείιεη λα απαληήζεη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο
εκέξεο. ε πεξίπησζε κε απάληεζεο, ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη δελ έρεη παξαηαζεί.
8.

Θαηακύπυζη – ύνατη ύμβαζηρ

Ζ Τπεξεζία ζα ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηελ
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ θαη εθφζνλ αληαπνθξίλνληαη ζηα σο άλσ αλαθεξφκελα ζα
εθδνζεί απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαζηζηηθνχ νξγάλνπ αλάζεζεο ηνπ έξγνπ (Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο
ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER ηεο ΟΣΓ Πάξλσλα) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζεί ν Αλάδνρνο
λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή χκβαζε.

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο www.parnonas.gr.
Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Αλαπηπμηαθήο Πάξλσλα.
Αλαπηπμηαθή Αλψλπκε Δηαηξεία Ο.Σ.Α.
Καξίλεο Κπεξέηζνο

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η
Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν
Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα
φορζα (αφ)
- Ονομαςία: *ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΡΑΝΩΝΑ. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α.]
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *100028327]
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Λεωνίδιο Αρκαδίασ, Τ.Κ. 22300]
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Άννα Κοδζλλα]
- Τθλζφωνο: *+30 27570-22807]
- Θλ. ταχυδρομείο: *info@parnonas.gr]
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.parnonas.gr]
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ
CPV): [“Εκπόνθςθ μελζτθσ-εμπειρογνωμοςφνθσ για τθν ανάπτυξθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν
διαςφνδεςθ τθσ αλιείασ και των υδατοκαλλιεργειϊν με τθν τοπικι παραγωγικι δραςτθριότθτα
(εφόδια, μεταποίθςθ, τουριςμόσ)”, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υπομζτρου 19.4 «Στιριξθ για τισ
λειτουργικζσ δαπάνεσ και τθν εμψφχωςθ» του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ CLLD/LEADER 2014-2020
«Ανατολικι Ρελοπόννθςοσ. Απόκεμα Βιόςφαιρασ και Επιχειρθματικζσ Ηϊνεσ Καινοτομίασ»,
Μζτρο 19 του ΡΑΑ 2014-2020 και Ρροτεραιότθτα 4 του ΕΡΑΛΘ 2014-2020, 98390000-3 Λοιπζσ
υπθρεςίεσ]
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΥΡΘΕΣΙΕΣ]
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Απάντθςθ:
Στοιχεία αναγνϊριςθσ:
Ρλιρθσ Επωνυμία:
[ ]
Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον
εκνικό
αρικμό
ταυτοποίθςθσ,
εφόςον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
*……+
ii
Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :
*……+
Τθλζφωνο:
*……+
Θλ. ταχυδρομείο:
*……+
Διεφκυνςθ
ςτο
Διαδίκτυο
(διεφκυνςθ *……+
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικζσ πλθροφορίεσ:
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι
ι μεςαία επιχείρθςθiii;
Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ [ ] Ναι *+ Πχι
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ
απαςχόλθςθσ;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των [...............]
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
εργαηομζνων;
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια *…...............+
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με *….+
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων
ανικουν οι απαςχολοφμενοι.
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι *+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ);
Εάν ναι:
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι α) *……+
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ
πιςτοποίθςθ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και,
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο
κατάλογοv:
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;
Εάν όχι:
Επιπροςκζτωσ,
ςυμπλθρϊςτε
τισ
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV,
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ:
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάν;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Τρόποσ ςυμμετοχισ:
Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από
κοινοφ με άλλουσvi;
Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ
οικονομικοφσ φορείσ.
Εάν ναι:
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία
(επικεφαλισ,
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …):
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
γ)
Κατά
περίπτωςθ,
επωνυμία
τθσ
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ.
Τμιματα
Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά.

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+
γ) *……+

δ) *+ Ναι *+ Πχι

ε) *+ Ναι *+ Πχι

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ

α) *……+

β) *……+

γ) *……+
Απάντθςθ:
[ ]
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:
Ονοματεπϊνυμο
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται:
Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:
Τθλζφωνο:
Θλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ,
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …):

Απάντθςθ:
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
*……+
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Στιριξθ:

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ *+Ναι *+Πχι
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;
Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ,
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ,
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ,
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ.

«Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης»
- 13 -

Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ
φορζασ
(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)
Υπεργολαβικι ανάκεςθ :
Απάντθςθ:
Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει *+Ναι *+Πχι
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ
υπό μορφι υπεργολαβίασ;
Εάν
ναι
παρακζςτε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:
*…+
Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii
Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix·
2. δωροδοκίαx,xi·
3. απάτθxii·
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii·
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv·
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv.
Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ *+ Ναι *+ Πχι
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xvii
Εάν ναι, αναφζρετεxviii:
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ α) Θμερομθνία:* +,
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 ςθμείο-(-α): * +,
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ λόγοσ(-οι):* +
καταδίκθσ,
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
β) *……+
γ)
Εάν
ορίηεται
απευκείασ
ςτθν γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+
καταδικαςτικι απόφαςθ:
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:
(διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+xix
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Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο *+ Ναι *+ Πχι
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ
ςχετικοφ
λόγου
αποκλειςμοφ
xx
(«αςηοκάθαπζη») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που *……+
λιφκθκανxxi:
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ Απάντθςθ:
αςφάλιςθσ:
1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ *+ Ναι *+ Πχι
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφζρετε:
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο
πρόκειται:
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό;
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των
υποχρεϊςεων;
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ;
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και
δεςμευτικι;
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι
ζκδοςθσ απόφαςθσ
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ,
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ:
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε:
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ
διατίκεται
θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)*……+·

α)*……+·

β)*……+

β)*……+

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι
-*+ Ναι *+ Πχι

-*……+·

-*……+·

-*……+·

-*……+·

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

γ.2)*……+·
δ) *+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, να
αναφερκοφν
λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ
*……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): xxiv
*……+*……+*……+
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα
Πλθροφορίεσ
ςχετικά
με
πικανι Απάντθςθ:
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, *+ Ναι *+ Πχι
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+
Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε *+ Ναι *+ Πχι
οποιαδιποτε
από
τισ
ακόλουκεσ
xxvi
καταςτάςεισ :
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ)
αναςτολι
επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων, ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου
Εάν ναι:
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ -[.......................]
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ [.......................]
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
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μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+
Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *…...........+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη *+ Ναι *+ Πχι

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω
τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *.........…+
πλθροφορίεσ:
Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή *+ Ναι *+ Πχι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσxxx;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *...................…+
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι *+ Ναι *+ Πχι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ
δθμόςιασ
ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα
ι
προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ
κυρϊςεισ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ *….................+
πλθροφορίεσ:
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
Μπορεί
ο
οικονομικόσ
φορζασ
να *+ Ναι *+ Πχι
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επιβεβαιϊςει ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ
τα
δικαιολογθτικά
που
απαιτοφνται
από
τθν
ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του
ανακζτοντα
φορζα,
να
αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που Απάντθςθ:
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005xxxii:
Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ *+ Ναι *+ Πχι
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ
φορζασ δθλϊνει ότι:
α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι
ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV:

Εκπλιρωςθ
όλων
των
απαιτοφμενων Απάντθςθ
κριτθρίων επιλογισ
Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια *+ Ναι *+ Πχι
επιλογισ;

Α: Καταλλθλότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.

Καταλλθλότθτα
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισxxxiii; του:
Εάν
θ ςχετικι
τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν:
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά,
αναφζρετε:

Απάντθςθ
*…+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
*+ Ναι *+ Πχι
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:
* …+ *+ Ναι *+ Πχι
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ,
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ :
και/ι,
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι ο εξισ xxxiv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
*……+,*……+*…+νόμιςμα

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται
είναι ο εξισ:
και/ι,
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του (αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον *……+,*……+*…+ νόμιςμα
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά *…................................…+
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν
είναι
διακζςιμεσ
για
ολόκλθρθ
τθν
απαιτοφμενθ
περίοδο, αναφζρετε
τθν
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ:
4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασαναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα αξία)
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τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι *……+*…+νόμιςμα
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ:
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι *……..........+
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ
δθλϊνει ότι:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται εγγράφων):
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
*……+*……+*……+
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ .

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει
προςδιοριςτεί:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν
καλι
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των
ςθμαντικότερων
εργαςιϊν
διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
1β)
Μόνο
για
δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ
υπθρεςιϊν:
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix,
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει
παράςχει
τισ
ακόλουκεσ
κυριότερεσ
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί:
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl:
2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ:
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων,
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
χρθςιμοποιιςει
το
ακόλουκο
τεχνικό
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ
για τθν εκτζλεςθ του ζργου:
3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:
4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόςει
τα
ακόλουκα
ςυςτιματα
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:

Απάντθςθ:
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…+
Ζργα: *……+
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+
Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται
ςτθν διακιρυξθ):
*…...........+
Ρεριγραφι

ποςά

θμερομθνίεσ

*……..........................+

*……+

*……+

*....……+
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παραλιπτεσ

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό:
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ
διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και,
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ;
6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον
εργολάβο,
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του:
7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να
εφαρμόηει
τα
ακόλουκα
μζτρα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ:
8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:

*+ Ναι *+ Πχι

α)*......................................……+

β) *……+
*……+

Ζτοσ,
μζςο
ετιςιο
εργατοχπαλλθλικό
προςωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι *……+
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ:
10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να *....……+
ανακζςει
ςε
τρίτουσ
υπό
μορφι
xliii
υπεργολαβίασ
το ακόλουκο τμιμα (δθλ.
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ:
11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν :
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα *+ Ναι *+ Πχι
απαιτοφμενα
δείγματα,
περιγραφζσ
ι
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ·
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Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ *+ Ναι *+ Πχι
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ.
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει *+ Ναι *+ Πχι
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ
καταλλθλότθτα
των
προϊόντων,
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε *….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα
διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

Απάντθςθ:
*+ Ναι *+ Πχι

*……+ *……+

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να *+ Ναι *+ Πχι
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί
από
ανεξάρτθτουσ
οργανιςμοφσ
που
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυμμορφϊνεται
με
τα
απαιτοφμενα
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ
διαχείριςθσ;
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε *……+ *……+
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

διατίκεται
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον:
Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:
Περιοριςμόσ του αρικμοφ
Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο:
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων,
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα
ζγγραφα:
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το
κακζνα:

Απάντθςθ:
*….+

*+ Ναι *+ Πχιxlv

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι –
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν
ψευδϊν δθλϊςεων.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν :
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται
δωρεάνxlviii.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+.

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν
ii

Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται.

iii

Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ
ςκοποφσ.
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ.
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ.
Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ.
iv

Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων
ατόμων.
v

Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ.

vi

Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ.

vii

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.”
viii

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ,
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
ix

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42).
x

Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”.

xi

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1)
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία).
xii

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ
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Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν
µε αυτιν Πρωτοκόλλων.
xiii

Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο.
xiv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”.
xv

Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων
τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011,
ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ
εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.".
xvi

Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xviii

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xix

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xx

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ,
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.
xxii

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).
xxiii

Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
xxiv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xxv

Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .
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xxvi

. Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρκρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

xxx

Ρρβλ άρκρο 48.

xxxi

Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ
(άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ και άρκρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxv

Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.
xxxvi

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxvii

Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων

xxxviii

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.
xxxix

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που
υπερβαίνει τα τρία ζτθ.
xl

Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ.
xli

Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ.
xlii

Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν.
xliii

Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.
xliv

Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ.

xlv

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvi

Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται.

xlvii

Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014
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xlviii

Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.
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