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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  –  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   (ΠΕ  1.2.2),  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΗΜΕΡΙΔΩΝ   (ΠΕ  2.2.1)  ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ  ΕΝΤΥΠΟΥ  ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  (ΠΕ  2.2.2)  ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ  ΜΕ  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ   Smart Cities ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020 » ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   Στα Χανιά, σήμερα την 27η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ.14566/23-3-
2018   πρόσκληση  που  δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στους  δημοτικούς  συμβούλους 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) 
μέλη, απόντων των κ.κ. Τζινευράκη Μιχαήλ, Γούλα Λάμπρου, Αγγελάκη Ναυσικά, Κοκκινάκη Μαρία και 
Παπαντωνάκη Νικόλαου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαράκης Ιωάννης, Πρόεδρος    Αγγελάκη Ναυσικά 
Αλιφιεράκη Ελευθερία                                                       Κοκκινάκη Μαρία
Κονταξάκης Ευτύχιος                                                Τζινευράκης Μιχαήλ
Ξανθουδάκης Γεώργιος                                                Γούλας Λάμπρος               
Αποστολάκη – Σαρικάκη Γεωργία                                     Παπαντωνάκης Νικόλαος
Περάκης Ιωάννης                                                      
  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γραμματέα Ζερβουδάκη Αννα , υπάλληλο του Δήμου Χανίων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής, την, εντός ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. 
Πρωτ. 14674/27-03-2018  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη,

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Του  Ν.  3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  Α   87/07.06.2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»

Την Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Smart Cities», 20-11-2017, μεταξύ του κύριου δικαιούχου 
της πράξης Δήμου Πάφου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Δ.Α του Προγράμματος Συνεργασίας 
Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, (διαβίβαση με το υπ. αριθμ 302304/ΥΔ 4672 – 24/11/2017) 

Την  Απόφαση  ΔΣ  Χανίων,  628/2017,  2-10-2017  (ΨΠΡΓΩΗ5-Β4Θ)  με  θέμα  την:  Έγκριση 
υλοποίησης της πράξης “Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της 
Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities” στο πλαίσιο το προγράμματος 
συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”

 Την Έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 3345/2005 του ΥΠΕΣ,  αρ. πρωτ. 1023 
(25-10-2017) περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης 
πόλης σε Δήμους της Κύπρου,  της  Κρήτης και  του Βορείου Αιγαίου”  με  ακρωνύμιο  “Smart 
Cities.

Τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  σε Δήμους 
της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο «Smart Cities»,  του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020ή σύνολο 259.057,76 €.

Τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Χανίων που προβλέπει  την πίστωση στους  Κ.Α.  69-
6117.006 και 69-6117.007 για την κάλυψη της δαπάνης
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Το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης 

Τις συνημμένες Απαιτήσεις- Τεχνικές Προδιαγραφές,

Την  υπ’  αριθμό   91/22-2-2018  απόφαση  Δημάρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε :

(α)  Την διενέργεια με συνοπτικό διαγωνισμό και  καθορισμό των όρων της διακήρυξης  για την 
υπηρεσία: «Συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων 
(ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης 
με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - 
Κύπρος 2014 -2020 », του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, 
σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 

(β)  Την  έγκριση του τεύχους  των  Απαιτήσεων- Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αυτά έχουν 
συνταχθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χανίων

(γ) Τον ορισμό  Επιτροπής για την διενέργεια αξιολόγηση του συνοπτικού διαγωνισμού με τακτικά 
και αναπληρωματικά μέλη.

Η διάθεση της πίστωσης έγινε με προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και οι 
σχετικές ΠΑΥ είναι Α-682  και Α-683 ( Κ.Α. 69-6117.007 και 69-6117.006 αντίστοιχα).

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
    Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Συγκροτεί την Επιτροπή διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου για την  υπηρεσία: «Συμβούλου 
παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού  (ΠΕ  1.2.2),  διοργάνωση  ημερίδων  (ΠΕ  2.2.1)  και 
προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο 
Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 
-2020 » η οποία αποτελείται από του παρακάτω  τρεις (3)  υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους:

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΑΚΗΣ ΜΕΛΟΣ 

3 ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2 ΑΘΗΝΑ  ΣΑΛΑΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

3 ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

  2)  Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 208/18 (ΑΔΑ: ΩΙΠΔΩΗ5-Φ0Η) 
ΑΠΟΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

3)  Εγκρίνει  τη  διενέργεια  της    ανωτέρω  υπηρεσίας  με  συνοπτικό  διαγωνισμό  και  με   όρους 
διακήρυξης  όπως παρατίθενται κατωτέρω:

4.  Εγκρίνει  τα τεύχη των απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών του ανωτέρω διαγωνισμού,  ως 
παρατίθενται κατωτέρω:

ΑΔΑ: ΩΧΡΣΩΗ5-Χ3Κ



ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΕ 1.2.2), 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕ 2.2.1), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 
(ΠΕ 2.2.2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός : 31.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

CPV : 79410000-1,  79823000-9
Μάρτιος 2018, Χανιά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ. : 
Δ/ΝΣΗ: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                    ΧΑΝΙΑ,                / 0 3 / 2018
ΤΚ. 73300                                                                                    ΑΡ.ΠΡΩΤ.            .
ΤΗΛ. 2821 3 41760 FAX:2821341750

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 
«Συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και 

προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart 
Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

• Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α  87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

• του ν.4497/13-11-2017 (ΦΕΚ Α’ 171/2017)  «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,. 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Ειδικά το άρθρο 107  που αφορά 
στις τροποποιήσεις του 4412/2016. 

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

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

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

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

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

• του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

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

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

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

ΑΔΑ: ΩΧΡΣΩΗ5-Χ3Κ



• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

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

• της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. Οικονομίας & 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 

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

                         

• Το Νόμο 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α΄/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Tην υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (3521/Τεύχος Β΄/1-11-2016, ΦΕΚ) Απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ με 
θέμα: Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) 
Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων.

• Την υπ’αρ. 91/22-2-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΞΝΩΗ5-8ΡΤ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

• Την Υπ’αριθμ.304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

• Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄)»

• Απόφαση ΔΣ Χανίων, 628/2017, 2-10-2017 (ΨΠΡΓΩΗ5-Β4Θ) με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης της 
πράξης “Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου 
Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities” στο πλαίσιο το προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020” 

• Εγκεκριμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 10/10/17 της πράξης: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης 
πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities ” στο 
πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” και το σχετικό 
Τεχνικό Δελτίο που αποτελεί αναπόσπαστο συνημμένο αυτής (υπ.αριθμ. πρωτ. 3034/19-1-2018).

• Απόφαση Δημάρχου Χανίων, 457/12-10-2017 (ΑΔΑ: 9ΩΞΝΩΗ5-8ΡΤ) για την ομάδα έργου της πράξης: 
«Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με 
ακρωνύμιο «Smart Cities». 

• Έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 3345/2005 του ΥΠΕΣ,  αρ. πρωτ. 1023 (25-10-2017) 
περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της 
Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities.

• Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Smart Cities», 20-11-2017, μεταξύ του κύριου δικαιούχου της 
πράξης Δήμου Πάφου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Δ.Α του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, (διαβίβαση με το υπ. αριθμ 302304/ΥΔ 4672 – 
24/11/2017) 

• Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ.αριθμ. 139728 /19-12-17 (ΑΔΑ 
ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ) που αφορά την ένταξη στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕΠ-102/6 , του έργου με ονομασία  SMART 
CITIES - Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” –
Δήμος Χανίων με κωδικό 2017ΕΠ10260014 .

• Τις  υπ’ αριθ. 208/18 και  209/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες διατέθηκε η πίστωση και 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι και ο τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού. 

• Την υπ’ αριθμό 91/22-02-2018 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων.
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• Τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης  σε Δήμους της Κύπρου, 
της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και ακρωνύμιο «Smart Cities»,  του Προγράμματος Συνεργασίας 
INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 για την ανάθεση των Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού 
(ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 
πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» 

 Άρθρο 1- Aναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο – Προϋπολογισμός - Κριτήριο Ανάθεσης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ
Ταχ.Κωδ.: 73135
Τηλ. 28213 41760 
fax:28213 41750
E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr 
Κωδικός NUTS: GR 434 
Ιστοσελίδα:www.chania.gr 

Το Αντικείμενο του διαγωνισμού, καθορίζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α: 1) Τεχνικές Προδιαγραφές που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και αφορά αφορά την ανάθεση  των «Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθη-
σης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2), διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της 
συμμετοχής του Δήμου Χανίων ως  εταίρος στην πράξη «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύ-
πρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο «Smart Cities» στο πλαίσιο το προγράμματος συνεργασίας 
INTERREG V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”. 

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ 
[31.500,00€], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (24%), ήτοι 25.403,23€ πλέον ΦΠΑ 24% 6.096,77€

Η ανάθεση των  υπηρεσιών θα καλυφθεί  από χρηματοδότηση του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,  
ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014

Οι σχετικές πιστώσεις,έχουν εγγραφεί στους Κ.Α. 69-6117.006 και 69-6117.007 του προϋπολογισμού έτους 2018 του 
Δήμου Χανίων

 Ο ανάδοχος θα προκύψει μετά τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής,  η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων αξιολόγησης των 
προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών από τον αντίστοιχο μαθηματικό τύπο που προσδιορίζε-
ται στο Παράρτημα Α:  4) Κριτήρια Αξιολόγησης

 
Άρθρο 2-τεύχη δημοπράτησης

  Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι: 
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της (Παράρτημα Α: Απαιτήσεις- Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτημα Β: 
Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης, Παράρτημα Γ: Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) για 
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 
158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016).
β) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων 
των ανωτέρω

Άρθρο 3-Ημερομηνία  διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων  Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Τ.Κ 73135, στις 17 /04/ 
2018  ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 πμ  έως 10:30 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της 
αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού.
Άρθρο 4-Κατάθεση προσφορών

mailto:dimos@chania.gr
mailto:g-promitheies@chania.gr
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Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται στο πρωτόκολλο ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας  29, Τ.Κ. 
73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να 
αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού πριν τη λήξη της 
προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα και ώρα  
διενέργειας του διαγωνισμού από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο.  
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να φέρει μαζί 
του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 5-   Γλώσσα διενέργειας διαγωνισμού  

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η ελληνική. 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.(Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016)
Τεχνικοί όροι, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατόν να αναγράφονται στην αγγλική 
γλώσσα. Τυχόν ISO, εγχειρίδια ή άλλο έντυπο πληροφοριακό υλικό (διαφημιστικά φυλλάδια, τεχνικά φυλλάδια), που 
συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφρασθούν.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.( Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του 
άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 )
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από 
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω 
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή 
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 
αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” 
σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

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

Άρθρο 6- Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν:

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό       επάγγελμα, που είναι 
σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 
Ε.Ε.

β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων όπου στα 
φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της 
υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.

γ. Συνεταιρισμοί.

δ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι ενώσεις προμηθευτών (ή Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό, υπό την επιπλέον των άνω προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού 
το ποσοστό συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή στο κοινό σχήμα, καθώς και το ειδικό μέρος του 
δημοπρατούμενου αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης.
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Οι ενώσεις προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Οι ενώσεις προμηθευτών σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχος θα 
πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσουν συμβολαιογραφική πράξη σύστασης 
Κοινοπραξίας, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των κοινοπρακτούντων επιχειρήσεων ή/και 
φυσικών προσώπων όπου ρητά και κατ’ ελάχιστον θα διατυπώνονται:

α) ότι τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου προς την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε υποχρέωση 
της Κοινοπραξίας σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια,

β) η έδρα της Κοινοπραξίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή/και τα φυσικά πρόσωπα που κοινοπρακτούν 
και ο κοινός εκπρόσωπος αυτών,

γ) τα ποσοστά συμμετοχής καθεμιάς από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ή/και φυσικών προσώπων στην Κοινοπρα-
ξία και το ειδικότερο μέρος του δημοπρατούμενου αντικειμένου που θα εκτελέσει έκαστη εξ΄ αυτών.

Άρθρο 7- Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους παρακάτω λόγους 
(άρθρο 73  Ν.4412/2016).
Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθη-
κε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προη-
γούμενου εδαφίου αφορά:

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.
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2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Ή εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. [H περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου73 του Ν.4412/2016 προστέθηκε με την παρ. Α.1 του άρθρου 39 του Ν. 
4488/17 (ΦΕΚ 137/13.09.2017 τεύχος A').]                                                                                                                       

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

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

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

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,  το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Η αθέτηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου συνιστούν σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

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

6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης.

  7. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις του άρ-
θρου 73 του ν. 4412/2016 της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 
σχετικού γεγονότος. 

Άρθρο  8- Σύνταξη προσφορών

Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την  προθεσμία που ορίζεται 
στην παρούσα, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισμού. Το ΤΕΥΔ, το οποίο 
αποτελεί υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν 
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε κάποια 
από τις καταστάσεις των άρθρων 73,74 και 75 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι υποψήφιοι θα το  βρουν σε επεξεργάσιμη μορφή doc ως Παράρτημα Γ .

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της 
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με 
τις οδηγίες των Κατευθυντηρίων Οδηγιών 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). Το ΤΕΥΔ σε 
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον 
χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να  συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε 
φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του 
συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων.

   Το ΤΕΥΔ  υπογράφεται:   

Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), και 
προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο όπως προκύπτει από το καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησης κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. (ν.4497/2017 ΦΕΚ Α’ 171/17).

http://www.hsppa.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο) 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση 
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο)     

Θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Α- 3) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
Η προσφορά πρέπει να καλύπτει όλα τα τμήματα και τις ποσότητες των υπηρεσιών που αναφέρονται στις 
Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης 
Η τιμή δίνεται για κάθε  παραδοτέο  και για το σύνολο των ποσοτήτων.
Η τιμή δίνεται σε Ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την 
παρούσα.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Άρθρο   9 - Υποβολή προσφορών

Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των γενικών, ειδικών όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφύλακτα, όπως και 
των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς, περί διάρκειας ισχύος της προσφοράς 120 ημερών και ότι η 
προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Οι προσφορές υποβάλλονται  μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς 
με κεφαλαία γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα 
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς 
και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Προσφορές  που  υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 

Μέσα στον φάκελο προσφοράς  τοποθετούνται :

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που περιλαμβάνει
τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 8Α.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει
τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά που περιγράφονται στο άρθρο 8Β.
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  περιλαμβάνει
την οικονομική προσφορά του υποψήφιου όπως περιγράφεται στο άρθρο 8Γ. 
Θα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται. 

 Απ' έξω οι φάκελοι θα γράφουν ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου προσφοράς.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία  μπορεί να είναι απλά φωτοαντίγραφα. 
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο 
διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων  των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους 
φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση”.
Συνεπώς γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες 
και τους φορείς της περ. α, παραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων 
τους.
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Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά 
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση.
Επίσης γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.(  Άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του 
άρθρου 92 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 14 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)  
Περαιτέρω, με τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από την 
υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων. 
Ωστόσο, ο Δήμος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε 
τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων που έχουν κατατεθεί. Και τούτο επειδή η υποβολή απλών, 
ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
του πολίτη ή της επιχείρησης, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται 
δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι 
κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για 
την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.

Άρθρο 10- Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 ημερών, το οποίο υπολογίζεται 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και η προσφερόμενη τιμή  ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση 
της προμήθειας. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή 
είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για 
κατακύρωση.

Άρθρο  11- Εγγυήσεις

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 
Φ.Π.Α.

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα.

3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 
παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.

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

5.Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να είναι 
συνταγμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας

6. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 12 - Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
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Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση 
κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από 
τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (Πρβλ άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016).  H 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 13- Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των  προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου. Ανάδοχος της προμήθειας 
κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή χωρίς τον ΦΠΑ και  η προσφορά του είναι σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 

1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.

2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη 
ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς (παρ.1 αρ.100 Ν 4412/16).

3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, και στη 
συνέχεια όσων υποψηφίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν αποδεκτά, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και 
η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της 
Επιτροπής. 

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή / και τη βαθμολόγηση των 
τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με 
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται.

5. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, επικυρώνονται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής    σε κάθε προσφέροντα που έχει 
υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

6. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο  14 - Δικαιολογητικά κατακύρωσης  - Αποδεικτικά Μέσα  

Μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) και τον καλεί να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας 
που θα του οριστεί, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα (σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2016) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 7: Λόγοι αποκλεισμού  της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73,74 ν. 4412/2016 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως78 του ν. 4412/2016. 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
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α)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 7.1. της παρούσας. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
   - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ)  και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ), τους διαχειριστές,
    - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/2016) 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δι-
καστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μη-
τρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να 
προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να διαπιστωθεί 
αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 7.1. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο 
χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές  για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό (κύριους και 
επικουρικούς).

γ)  Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) από τα οποία να 
προκύπτουν ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του  που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς . Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ.2 Ν.4412/2016). 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας είναι ενήμερος ως προς τις τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), (άρθρο 73 παρ.2 
Ν.4412/2016) 

ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων 
(Σ.ΕΠ.Ε), από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού  από την παραπάνω  Διεύθυνση  και 
σύμφωνα και με το   υπ’ αριθ.   ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017 έγγραφό του   Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, 
εφαρμόζονται  οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ.2 Ν.4412/2016, που προβλέπουν αντικατάσταση του πιστοποιητικού 
με ένορκη βεβαίωση. Συνεπώς  ο  υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ένορκη βεβαίωση ότι δεν συ-
ντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της  περίπτωσης γ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 ήτοι  πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
στ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7: Λόγοι αποκλεισμού παράγραφος 4  της παρούσας  (παραγρ. 4 του άρθρ.73 του Ν 
4412/2016 ) 

ζ) Ειδικά για το εδάφιο β) παργρ 4 άρθρ 7 της παρούσας: Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

η) Βεβαίωση / πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού  ή εμπορικού μητρώου που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής του έκδοσης τελευταίου εξαμήνου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό 
καθώς και το ειδικό επάγγελμά του,  ως απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας (παρ.2 άρθρ. 75 Ν. 4412/2016)

θ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης:

Οι συνεταιρισμοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα 
δημοσιευμένων.
Οι Ο.Ε,  Ε.Ε.,  Ι.Κ.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του μέχρι 
σήμερα, νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η.
Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων του μέχρι σήμερα, 
νόμιμα δημοσιευμένων που φέρουν την  σφραγίδα του Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)..
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήμερα εναρμονισμένου σε ενιαίο  κείμενο μετά την 
τελευταία τροποποίηση καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), μαζί με τα 
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τροποποιήσεις του 
καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CF%8333413020171000113-12-2017/
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Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η προσκόμιση ανακοίνωσης της 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υποβολή προς καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο 
ή Γ.Ε.Μ.Η., μαζί με τα στοιχεία αυτά.   
Για όλες  τις  πιο  πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη (τελευταίου  τριμήνου) βεβαίωση  
της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  
αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισμούς,  από  την  οποία  να  προκύπτουν  οι  τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει 
στο νομικό πρόσωπο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. και συνεταιρισμούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε 
περίπτωση που η βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. καλύπτει μέρος του χρόνου ζωής του νομικού προσώπου, να προσκομιστεί 
και η βεβαίωση της πρώην αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  αρχής για τον υπόλοιπο 
χρόνο.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους 
πρέπει όμως να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται: 
Στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής.

Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης  (ΕΠΕ), Ιδωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), και 
προσωπικών εταιρειών ( ΟΕ και ΕΕ) από τους διαχειριστές

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ) οι υπεύθυνες δηλώσεις από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

   Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις , το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην 
Επιτροπή διαγωνισμού.
 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον 
έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή αν από 
αυτά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται  η προσφορά 
του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης  είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνεται με την απόφαση κατακύρωσης.(παρ.6 αρ.103 Ν.4412/16).
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση 
υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση 
του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί 
έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

Άρθρο 15 -   Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού      

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει: 
α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα 
κατά 30%. Το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (παρ.1 αρ.105 Ν.4412/16). 
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
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Άρθρο 16 - Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα 
με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με 
το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο
Στη συνέχεια ο Δήμος προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Άρθρο 17 – Παράδοση – Παραλαβή 

Η ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του 
Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/10/2019, που συμπίπτει και με τη λήξη της Πράξης Smart Cities. Το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της 
αναθέτουσας αρχής. Για την περίπτωση παράτασης θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 4412/2016, 
ενώ σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής εταίρου και εφόσον απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη της ΚτΓ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

Η εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή 
έγγραφη συμφωνία. 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο  έλεγχος μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Άρθρο 18                   Παρακολούθηση της σύμβασης   

 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την ομάδα έργου της 
πράξης: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με 
ακρωνύμιο “Smart Cities” η οποία συστάθηκε με την  υπ’αρ. 457/12-10-2017 (ΑΔΑ: 9ΩΞΝΩΗ5-8ΡΤ) Απόφαση 
Δημάρχου Χανίων  και η οποία μεταξύ άλλων θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 19                   Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της   
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
του αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 20-Υπεργολαβία

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Άρθρο 21-Πληρωμή – Κρατήσεις
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1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης, τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης, και όλες οι νόμιμες κρατήσεις 
(υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

2. Η συμβατική αξία  θα πληρωθεί  στον ανάδοχο για κάθε παραδοτέο μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή 
ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού 
συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα  (30) ημέρες μετά 
την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  
αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4 οδηγίας 2011/7 της ΕΕ), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει  
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο

Άρθρο 22-Επανάληψη Διαγωνισμού-Νομικό πλαίσιο

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να ματαιώσει τον παρόντα 
διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄ αυτόν  
ή να αποφασίσει:
- την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή 
- την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. (άρθρο 106 παρ.5 Ν.4412/2016) 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή  οι σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν. 

Άρθρο 23 - Δημοσίευση – Πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)., αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):   
www.chania.gr  στην διαδρομή: Προκηρύξεις 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο όπως προβλέπεται στην περίπτωση 68 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016 ύστερα από την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του Ν. 4469/2017.

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε 
μέσω τηλεομοιοτυπίας, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και 
το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι μέχρι και 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών δηλ. έως και την 11 /04 /2018. Αιτήματα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται 
εκτός της ανωτέρω ημερομηνίας, ως εκπρόθεσμα δεν εξετάζονται.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει εγγράφως σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο τέσσερις (4) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής Προσφορών δηλ. έως και την 13 /04 /2018. .

                                                 

Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη της, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται  από 
την Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135, Πληροφορίες  Γρ. Προμηθειών 
τηλ. 2821341760) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ή την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων στην διεύθυνση:   
www.chania.gr.

                                                         O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                            ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

http://www.chania.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.chania.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126490
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126487
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Μάρτιος 2018, Χανιά
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1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου, αναδόχου για την  ανάθεση των Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-
διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού 
υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» πρέπει να περιλαμβάνει  υποχρεωτικά τα:

Α) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

όπου

Α) ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Για  την  ανάθεση  «Υπηρεσίες  συμβούλου  παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού  (ΠΕ  1.2.2),   διοργάνωση 
ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με 
ακρωνύμιο Smart  Cities  στο πλαίσιο του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα -  Κύπρος 2014 
-2020»  εκτός  από  τις  απαιτήσεις  της  σχετικής  νομοθεσίας  απαραίτητα  είναι  συνολικά  και  τα  κάτωθι  τα  οποία 
απαιτούνται για την επάρκεια του υποψηφίου αναδόχου:

α) Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β) Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης συναφών αντικειμένων
Λόγω της πολυπλοκότητας και του ιδιαιτέρου αντικειμένου των υπηρεσιών  οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να 
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διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον την ακόλουθη εμπειρία :

• Να έχουν υλοποιήσει τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης 
δικαιούχου στην παρακολούθηση, Διαχείριση & Συντονισμό  έργων διασυνοριακής συνεργασίας.

• Να έχουν υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο παροχής υπηρεσιών για τον σχεδιασμό 
και την εκτύπωση υλικού προβολής και ενημέρωσης συγχρηματοδοτούμενου/ ευρωπαϊκού ή 
διασυνοριακού έργου. 

• Να έχουν υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο σχετικό με την επικοινωνία, την 
ενημέρωση/διάδοση και  προβολή αποτελεσμάτων συγχρηματοδοτούμενου/ ευρωπαϊκού ή 
διασυνοριακού έργου. 

γ) Επάρκεια Ομάδας Έργου
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και ικανότητα να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Έργου που θα απασχοληθεί θα αποτελείται 
κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα στελέχη:

1. Έναν Υπεύθυνο Ομάδας Έργου (Project Manager), ΠΕ- οικονομικών με αποδεδειγμένη εμπειρία  σε 3 
τουλάχιστον έργα τεχνικής υποστήριξη εταίρου για την  συνολική παρακολούθηση, τον συντονισμό και την 
διαχείριση διασυνοριακών έργων και με αποδεδειγμένη πιστοποίηση προσόντων στο πεδίο της 
υποστήριξης ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

2. Δύο (2) στελέχη ΠΕ, που να διαθέτουν 3ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία και συμμετοχή σε 
τουλάχιστον 3 έργα  παρακολούθησης και διαχείριση διασυνοριακής συνεργασίας.

3. Έναν στέλεχος ΠΕ, σε αντικείμενο σχετικό με θέματα επικοινωνίας και αποδεδειγμένη εμπειρία στην 
προβολή / διάχυση αποτελεσμάτων συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και δράσεων προβολής σε 
θέματα  που σχετίζονται με την «έξυπνη Πόλη» 

4. Έναν Γραφίστα, Τ.Ε με αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό ενημερωτικού υλικού προβολής και 
δημοσιότητας  διασυνοριακών συγχρηματοδοτούμενων  έργων.

Τεκμηρίωση των ανωτέρω 

Ο  Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του εντός του φακέλου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” τα απαιτούμενα στοιχεία 
τεκμηρίωσης, Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα 
δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι άνωθεν ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να 
προκύπτουν αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης . 

Ειδικότερα, 
Α) Επάρκεια οργανωτικής δομής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.
Απαραίτητα είναι υποχρεωτικά τα κάτωθι:

• Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου (επιχειρηματική δομή τομείς 
δραστηριότητας  και  κλάδοι  εξειδίκευσης,  υλικοτεχνική  του  υποδομή,  απασχολούμενο  προσωπικό, 
ιστορικό και τα κύρια βήματα ανάπτυξης)

• Εν  ισχύ  Πιστοποίηση  Συστήματος  Διαχείρισης  Ποιότητας  ISO  9001:2015  για  τις  παρεχόμενες 
υπηρεσίες του.

• Εν  ισχύ  Πιστοποίηση Συστήματος  Διαχείρισης  παροχής  υπηρεσιών  επικοινωνίας  σύμφωνα με  το 
Πρότυπο Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ: 1435:2009 ή αντίστοιχου. 

• Εν ισχύ βεβαίωση  επισήμου φορέα Πιστοποίησης για την εφαρμογή του προτύπου ISO 21500/2012- 
οδηγία για την Διαχείριση των έργων .

Β) Επάρκεια εμπειρίας εκτέλεσης  συναφών αντικειμένων
Απαραίτητη η συμπλήρωση του Πίνακα συναφών έργων. Η επάρκεια θα αποδεικνύεται για κάθε έργο με την 
προσκόμιση της σύμβασης ταυτόχρονα με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του αντικειμένου της . Ο Πίνακας θα πρέπει να 
έχει την ακόλουθη μορφή: 

Α/Α Αναθέτουσα Αρχή Τίτλος Έργου Συνοπτική Περιγραφή 
του Έργου

Διάρκεια 
Εκτέλεσης Έργου

Προϋπολογισμός 
έργου χωρίς ΦΠΑ 

Γ) Επάρκεια Ομάδας Έργου

Απαραίτητη η συμπλήρωση του Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Στελέχους Θέση στην Ομάδα Έργου Αρμοδιότητες/ Καθήκοντα 

o Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση για το αληθές τους.

o Σε  περίπτωση  που  στην  Ομάδα  Έργου  περιλαμβάνονται  στελέχη  που  δεν  συνδέονται  με 
εξαρτημένη σχέση εργασίας  με  τον  προσφέροντα,  είναι  αναγκαία  η  προσκόμιση υπεύθυνων 
δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι  υπάρχει  σχετική συμφωνία 
συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε 
άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν 
απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών (κριτήρια αξιολόγησης) πρέπει υποχρεωτικά να αποτελείται από 
τις κάτωθι ΕΝΟΤΗΤΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στη περιγραφή παρεχομένων υπηρεσιών : 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου : κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεμάτων 
και των απαιτήσεων του έργου, αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων, των ειδικών ζητημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, 
καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης που προτείνονται από τον διαγωνιζόμενο.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου: προτεινόμενη μεθοδολογία, κατάλληλα 
εργαλεία και μέσα για την υλοποίηση του έργου

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών: Ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή 
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου: περιγραφή της οργάνωσης της λειτουργίας της 
Ομάδας Έργου, περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των στελεχών, με τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι 
επιμέρους ανάγκες του έργου.

Εγκριτικές αποφάσεις της πράξης “Smart Cities”
Σε συνέχεια των κάτωθι, ο  Δήμος Χανίων συμμετέχει στην πράξη Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους 
της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities”  :

• Την Υπ’αριθμ.304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

• Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές 
των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))»

• Απόφαση ΔΣ Χανίων, 628/2017, 2-10-2017 (ΨΠΡΓΩΗ5-Β4Θ) με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης της 
πράξης “Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης  και  του Βορείου 
Αιγαίου”  με  ακρωνύμιο  “Smart  Cities”  στο  πλαίσιο  το  προγράμματος  συνεργασίας  INTERREGV-A 
“Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” 

• Εγκεκριμένη  Συμφωνία  Εταιρικής  Σχέσης  (Σ.Ε.Σ.) 10/10/17  της  πράξης:  «Ανάπτυξη  εφαρμογών 
έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities 
” στο πλαίσιο το προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” και το σχετικό 
Τεχνικό Δελτίο που αποτελεί αναπόσπαστο συνημμένο αυτής (υπ.αριθμ. πρωτ. 3034/19-1-2018).

• Απόφαση  Δημάρχου  Χανίων,  457/12-10-2017  (ΑΔΑ:  9ΩΞΝΩΗ5-8ΡΤ)  για  την  ομάδα  έργου  της 
πράξης: «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου 
Αιγαίου” με ακρωνύμιο «Smart Cities». 

• Έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 3345/2005 του ΥΠΕΣ,  αρ. πρωτ. 1023 (25-10-
2017) περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε 
Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities.

• Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Smart Cities», 20-11-2017, μεταξύ του κύριου δικαιούχου 
της πράξης Δήμου Πάφου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία»  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  που  ενεργεί  ως  Δ.Α  του  Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, (διαβίβαση με το υπ. αριθμ 302304/ΥΔ 4672 – 
24/11/2017) 

• Απόφαση  του  αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης,  υπ.αριθμ.  139728  /19-12-17 
(ΑΔΑ ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ)  που  αφορά  την  ένταξη  στο  ΠΔΕ  2017,  στη  ΣΑΕΠ-102/6  ,  του  έργου  με 
ονομασία  SMART CITIES - Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης 
και του Βορείου Αιγαίου” –Δήμος Χανίων με κωδικό 2017ΕΠ10260014 .

 Περιγραφή της πράξης Smart Cities
Η ανάθεση των «Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση 
ημερίδων (ΠΕ 2.2.1)  και  προετοιμασία  έντυπου και  ηλεκτρονικού  υλικού  πληροφόρησης,  (ΠΕ  2.2.2)  της 
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πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - 
Κύπρος 2014 -2020» εντάσσετε στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Χανίων ως  εταίρος στην πράξη «Ανάπτυξη 
εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο «Smart 
Cities» στο πλαίσιο το προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”. 

Σκοπός της πράξης «Smart Cities» είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με την χρήση ΤΠΕ ώστε να μπορούν 
οι  Δήμοι  να  ανταπεξέλθουν  στις  νέες  προκλήσεις  που  αφορούν  την  βελτίωση  της  αλληλεπίδρασης  Δήμου  και  
δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς. 

Γενικός  στόχος  της  Πράξης  είναι  η  δημιουργία  συνθηκών  συνεργασίας  «έξυπνων  πόλεων»  μεταξύ  των  Δήμων 
Πάφου,  Χανίων  και  Λέσβου  όπου  με  την  χρήση  σύγχρονων  τεχνολογιών  θα  αναπτυχθούν  συστήματα 
αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες, και έπειτα με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους.  
Επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι:

• Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής, 
• Η συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού φυσικού, πολιτιστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος,
• Η ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής, 
• Η συνεργασία των Δήμων στους παραπάνω τομείς

Με την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα διαμορφωθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και 
φορείς το οποίο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στη βελτίωση του επίπεδου  
ζωής των πολιτών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως παράδειγμα για τις περιφέρειες τους. 

Στην Πράξη συμμετέχουν ο Δήμος Πάφου,  ως Κύριος Δικαιούχος, ο Δήμος Χανίων – Δικαιούχος 2 και  ο Δήμος  
Λέσβου – Δικαιούχος 3.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 643.000,00€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%.

Περιγραφή των δράσεων του Δήμου Χανίων στο Smart Cities

Για την επίτευξη των στόχων της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο ο Δήμος Χανίων οφείλει να 
υλοποιήσει  μία  σειρά  από  δράσεις,  συνολικού  προϋπολογισμού  136.400€,   μέσα  από  συγκεκριμένα  Πακέτα 
Εργασίας (Π.Ε) και Παραδοτέα .  Αυτά αφορούν κυρίως την εκπόνηση ενός  ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου 
για  την  καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση εφαρμογών «έξυπνων πόλεων» στο  Δήμο Χανίων  και  ενός  στρατηγικού 
σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων (CityMarketing, CityBranding). Επιπλέον θα 
πραγματοποιηθεί προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government που διαθέτει ο Δήμος 
Χανίων. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί προμήθεια ειδικών μηχανημάτων με οθόνες αφής που θα εγκατασταθούν 
στα ΚΕΠ του Δήμου ώστε με τη βοήθεια των δημοτικών υπαλλήλων να μπορεί να εκφραστεί και να καταγραφεί η  
γνώμη  και  οι  ανάγκες  ειδικών  πληθυσμιακών  ομάδων  των  δημοτών  και  των  επισκεπτών  της  πόλης   όπως 
ηλικιωμένοι,  τεχνολογικά  αναλφάβητοι,  ΑΜΕΑ.κ.α  Επιπλέον  θα  γίνει  προμήθεια infokiosks  εσωτερικού χώρου  τα 
οποία θα τοποθετηθούν  σε  χώρους υψηλής επισκεψιμότητας  (πύλες  εισόδου σημεία πληροφόρησης μέσα στην  
πόλη) και τα οποία θα παρέχουν ψηφιακό τουριστικό περιεχόμενο, όπως η ψηφιακή περιήγησή στο Δήμο αλλά και 
ψηφιοποιημένο  υλικό  Πολιτιστικού  και  Τουριστικού  ενδιαφέροντος  μέσα  από  την  κοινή  πλατφόρμα  που  θα 
αναπτυχθεί. 

Ειδικότερα ο Δήμος Χανίων συμμετέχει στα παρακάτω Παραδοτέα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους  136.400,00€:

• 1.2.1 Προπαρασκευαστικές ενέργειες

• 1.2.2 Παρακολούθηση, Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

• 1.2.3 Τεχνικές Συναντήσεις Έργου

• 1.2.4 Εξωτερικός Ελεγκτής - Διακριβωτής

• 2.2.1 Ημερίδες Πληροφόρησης

• 2.2.2 Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό Πληροφόρησης

• 3.2.1 Συλλογή τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση υλικού Πολιτιστικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος

• 3.2.2 Ψηφιακή Περιήγηση στο Δήμο Χανίων

• 4.2.1 Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των εφαρμογών E- Government  στο Δήμο Χανίων

• 5.2.1 Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των δράσεων της "έξυπνης πόλης" 
στην πόλη των Χανίων

• 5.2.2 Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου Marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των  Χανίων 
(City Marketing, City Branding)

• 6.2.1 Workshop "Έξυπνη Πόλη. Πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση"

 Αναλυτικά Παραδοτέα των υπό ανάθεση υπηρεσιών
Η ανάθεση των συγκεκριμένων «Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 
1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, 
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(ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-
A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών 
έξυπνης πόλης  σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» και Ακρωνύμιο «Smart Cities», του 
Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στην οποία συμμετέχει ο Δήμος 
Χανίων ως Δικαιούχος 2.
Ειδικότερα, οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν στα Πακέτα Εργασία - ΠΕ1 και ΠΕ2, ήτοι:

• Υπηρεσίες Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Συντονισμός  της Πράξης «Smart Cities» (Παραδοτέο 1.2.2) 
• Υπηρεσίες διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων πληροφόρησης στο Δήμο Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1) 
• Προετοιμασία και ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης. (Παραδοτέο 2.2.2) 

Πιο συγκεκριμένα, υπό τον επιτελικό και ευρύτερο συντονιστικό ρόλο του Δήμου Χανίων, ως Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος καλείται, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη της Πράξης να παρέχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες που χωρίζονται σε τρεις διακριτές ομαδες: 

Ομάδα Α: Υπηρεσίες Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Συντονισμός  της Πράξης «Smart Cities» (Παραδοτέο 
1.2.2) 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και βοήθεια του Δήμου Χανίων 
(Δικαιούχος 2), στην  ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών παρακολούθησης, διαχείρισης και 
συντονισμού των δράσεων της Πράξης «Smart Cities», του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – 
Κύπρος 2014-2020».

Η παρακολούθηση της πορείας της πράξης θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση όπου ο Δήμος Χανιών θα πρέπει να 
αποστέλλει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία  στον  Κύριο Δικαιούχο (ΚΔ) που έχει και την τελική ευθύνη για τη 
σύνταξη και  αποστολή της  αναφοράς προόδου φυσικού και  οικονομικού για όλους  τους  εταίρους. Οι  αναφορές 
προόδου υποβάλλονται από τον Κύριο Δικαιούχο έως 20 Ιουνίου κάθε έτους για την περίοδο Δεκέμβριος – Μάιος και  
έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους για την περίοδο Ιούνιος – Νοέμβριος. Ο Δήμος Χανίων θα πρέπει να υποβάλλει 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα συνοδευτικά αρχεία στο Κ.Δ 10 ημέρες νωρίτερα. 

Η  διαχείριση  και  ο  συντονισμός,  αφορά  στην  οργάνωση  των  απαιτήσεων  της  πράξης  στα  πλαίσια  των 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Δήμο Χανίων. 

Ενδεικτικές επιμέρους εργασίες είναι:

• Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμασία φακέλων πιστοποίησης δαπανών για τις 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τον εταίρο 

• Οριζόντια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τον εταίρο.

• Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που εκτελούνται.

• Διαχείριση αιτημάτων πληρωμής Αναδόχων και διαχείριση τιμολογίων.

• Αιτήματα πληρωμής στην ΚτΓ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 
2020.

• Αιτήματα Τροποποίησης 

• Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις δαπανών. 

• Υποστήριξη στις εκθέσεις πορείας 

• Σύνταξη, υποβολή και καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OPS) των  αναφορών 
προόδου, των αιτημάτων κατανομής πιστώσεων και επαληθεύσεων

• Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης

• Ενημέρωση του έγγραφου προγραμματισμού & παρακολούθησης διαγωνισμών και παραδοτέων

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετοχής της Τεχνικές συναντήσεις υης πράξης 
(π.χ. προετοιμασία παρουσιάσεων).

• Επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Δήμου Χανίων για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης 
της πράξης καθώς και με το εταιρικό σχήμα διαμέσου του Κύριου Δικαιούχου της Πράξης.

Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου επιμέρους εργασιών ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται 
στην παραπάνω λίστα, θα εξαρτηθεί από τυχόν  πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την 
υλοποίηση της πράξης  και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων.

Παραδοτέα Ομάδας Α:

Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιούνται σε Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς 
του Αναδόχου, που θα πρέπει να υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου αναφοράς από την υπογραφή της 
Σύμβασης, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και θα περιέχουν την αναλυτική παρουσίαση 
των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου που παρασχέθηκαν στο διάστημα αναφοράς. 

Συνολικά θα παραδοθούν τέσσερεις (4) εξαμηνιαίες εκθέσεις. 

Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου των παραδοτέων ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται 
παραπάνω, θα εξαρτηθεί από τυχόν  πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της 
πράξης  και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων.
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Ομάδα Β: Υπηρεσίες διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων πληροφόρησης στο Δήμο Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1) 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη του Δήμου Χανίων στην διοργάνωση και υλοποίηση των 
ημερίδων πληροφόρησης που έχει αναλάβει στα πλαίσια της Πράξης «Smart Cities», του Προγράμματος  
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».

Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση δυο (2) ημερίδων πληροφόρησης με σκοπό την διάχυση των 
στόχων και αποτελεσμάτων της πράξης σε τοπικό αλλά και διασυνοριακό επίπεδο. Η 1η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 
στα Χανιά κατά το 1ο εξάμηνο υλοποίησης της πράξης  και θα απευθύνεται κυρίως σε τοπικούς φορείς και 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κρήτης με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την εφαρμογή 
παρόμοιων δράσεων. Η 2η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί επίσης στα Χανιά θα απευθύνεται στους κατοίκους/δημότες 
των Χανίων και θα έχει ως στόχο την παρουσίαση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της πράξης. 
Προγραμματίζεται να διοργανωθεί στην διάρκεια του τελευταίου τριμήνου υλοποίησης της Πράξης. 

Στις επιμέρους εργασίες της Ενότητας Β περιλαμβάνονται:

• Σχεδίαση, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων
• Δημοσιεύσεις αναγγελίας της κάθε ημερίδας στον τύπο και προβολή της σε τοπικά ΜΜΕ (Δελτία Τύπου 

εκδηλώσεων)
• Σχεδίαση περιεχομένου, παραγωγή και εκτύπωση προγράμματος ημερίδων και παρουσιολογίου
• Φιλοξενία  συμμετεχόντων  (Προετοιμασία  και  δέσμευση  αίθουσας,  παράθεση  καφέ  και  μικρού  μπουφέ 

υποδοχής, διανομή ντοσιέ και υλικού ημερίδων) 
• Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικού δελτίου για κάθε ημερίδα 
• Σχεδίαση και δημιουργία ενός (1) Roll-up Banner για τις εκδηλώσεις

Παραδοτέα Ομάδας Β:

Οι παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα στο πλαίσιο κάθε ημερίδας θα κωδικοποιούνται στη Συγκεντρωτική 
Έκθεση πεπραγμένων ημερίδας, που θα πρέπει να υποβάλλεται με την λήξη της και θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (υλικό τεκμηρίωσης της ημερίδας συμπεριλαμβανομένου του υλικού από τις 
επιμέρους εργασίες που αναφέρεται παραπάνω). 

Συνολικά θα παραδοθούν δύο (2) Συγκεντρωτικές Εκθέσεις, μια για κάθε ημερίδα.  

Ομάδα Γ: Προετοιμασία και ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης. (Παραδοτέο 2.2.2) 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη του Δήμου Χανίων στην προετοιμασία και ενημέρωση του 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης που θα δημιουργηθεί  κατά την υλοποίηση της Πράξης «Smart 
Cities» και αφορά στα παραδοτέα του. Την κύρια ευθύνη για το υλικό δημοσιότητας έχει ο Δήμος Λέσβου (Δικαιούχος 
3) και θα απαιτηθεί συνεργασία στα πλαίσια της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Ειδικότερα, το προσωπικό του 
αναδόχου θα συμμετάσχει στη συγγραφή των Εξαμηνιαίων Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων (e- Newsletter) και 
την προώθηση τους, την  ενημέρωση της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης της πράξης  , στη σύνταξη  και αποστολή 
δελτίων τύπων για τις εκδηλώσεις της πράξης  , δημοσιεύσεις – αρθρογραφία στον τοπικό έντυπο ή ηλεκτρονικό 
τύπο. Ειδικότερα οι επιμέρους εργασίες και παραδοτέα είναι:

• 4 Ενημερωτικά Δελτία : Αφορά την συγγραφή – επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον άρθρου για το κάθε 
εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο  της Πράξης.

• Αναρτήσεις στη σελίδα Κοινωνικής δικτύωσης της πράξης. Αφορά στη συνεισφορά του Δήμου Χανίων στην 
ενημέρωση της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης της Πράξης, κατ’ ελάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις ανά 
εξάμηνο.

• 4 Δελτία Τύπου: Αφορά στη συγγραφή κατ’ ελάχιστον τεσσάρων δελτίων τύπου (4) για την πορεία 
υλοποίησης της Πράξης ενδεικτικά πριν και μετά τη διεξαγωγή των ημερίδων πληροφόρησης.

• 2 Δημοσιεύσεις – Άρθρα: Αφορά στη συγγραφή κατ’ ελάχιστον δυο (2) άρθρων που θα δημοσιευθούν στον 
τοπικό έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό τύπο σχετικών με το αντικείμενο της Πράξης ενδεικτικά κατά την έναρξη 
και λήξη της πράξης..

• Αυτοκόλλητα ενημέρωσης που θα ενημερώνουν για τη χρηματοδότηση, το όνομα του προγράμματος κλπ., 
θα είναι ευανάγνωστα και θα τοποθετηθούν στον εξοπλισμό που θα προμηθευτεί ο Δήμος. Συγκεκριμένα 
θα παραδοθούν συνολικά είκοσι (20) ειδικά αυτοκόλλητα για τα infokiosks εσωτερικού χώρου και τα ειδικά 
μηχανήματα καταγραφής παραπόνων που θα προμηθευτεί ο Δήμος

• 2 Πινακίδες ενημέρωσης – προώθησης, Αφορούν την προμήθεια 2 πινακίδων ενημέρωσης  1x1.80 τύπου 
roll up banners για την προώθηση της διαδικτυακής πύλης Τουρισμού/ Πολιτισμού και επιχειρηματικότητας 
και  θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος Χανίων.

Παραδοτέα Ομάδας Γ:

• Τουλάχιστον Τέσσερα (4) άρθρα  - Ένα (1) άρθρο για κάθε εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Πράξης
• Τουλάχιστον δώδεκα (12) δημοσιεύσεις στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης της Πράξης – Τρεις (3) ανά 

εξάμηνο
• Τουλάχιστον τέσσερα (4) δελτία τύπου
• Τουλάχιστον δύο (2) άρθρα – δημοσιεύσεις για τον  τοπικό έντυπο ή/ και ηλεκτρονικό τύπο
• 20 αυτοκόλλητα ενημέρωσης που θα αναρτηθούν στον εξοπλισμό που θα προμηθευτεί ο Δήμος Χανίων
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• 2  Πινακίδες  ενημέρωσης  –  προώθησης  της  διαδικτυακής  πύλης  Τουρισμού/  Πολιτισμού  και  
επιχειρηματικότητας 1x1.80 τύπου roll up banners.

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Α/Α Ομάδες  Παραδοτέο Μονάδα μέτρησης Ποσότητα

1

Ομάδα Α: Υπηρεσίες Παρακολούθησης, 
Διαχείρισης & Συντονισμός  της Πράξης 
«Smart Cities» (Παραδοτέο 1.2.2) 

4 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 
Αναφοράς του Αναδόχου Α/Μ 11,99

2

Ομάδα Β: Υπηρεσίες διοργάνωσης δύο 
(2) ημερίδων πληροφόρησης στο Δήμο 
Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1) 

Συγκεντρωτική Έκθεση 
πεπραγμένων ημερίδας Κατ' αποκοπή 2,00

3

Ομάδα Γ: Προετοιμασία και ενημέρωση 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού 
πληροφόρησης. (Παραδοτέο 2.2.2) 

Άρθρο για κάθε εξαμηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο της 
Πράξης Τεμάχιο 4,00

Δημοσιεύσεις στην σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης της 
Πράξης – Τρεις (3) ανά 
εξάμηνο Τεμάχιο 12,00

Δελτία Τύπου Τεμάχιο 4,00

Άρθρα – δημοσιεύσεις στον 
τοπικό έντυπο ή/ και 
ηλεκτρονικό τύπο Τεμάχιο 2,00

Αυτοκόλλητα ενημέρωσης Τεμάχιο 20

Πινακίδα ενημέρωσης – 
προώθησης της διαδικτυακής 
πύλης Τουρισμού/ Πολιτισμού 
και επιχειρηματικότητας, 
1x1.80 τύπου roll up banners.

Τεμάχιο 2,00
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Μεθοδολογία υλοποίησης
Κατά την υλοποίηση της πράξης  ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη και να τηρεί τους κανόνες και τις 
οδηγίες που αναφέρονται στην Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των πράξεων  και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, στον Οδηγό του 
Προγράμματος, στον Οδηγό Επαλήθευσης Δαπανών, στην Επικοινωνιακή Στρατηγική του Προγράμματος καθώς και 
στα έγγραφα της Πράξης Smart Cities (Σύμβαση Χρηματοδότησης, Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας και Τεχνικό 
Δελτίο Πράξης). Επιπλέον, για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου και για την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή του, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατ’ ελάχιστον μια φορά 
εβδομαδιαίως και όποτε επιπλέον  του υποδειχθεί εγγράφως, για οποιοδήποτε μέλος της ομάδας έργου 
καθόλη την διάρκεια της σύμβασης υποχρέωση όπου θα αναγραφεί και στην τεχνική προσφορά του 
προσφέροντος.

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και ικανότητα να 
ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  του  Έργου,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στις  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΙΚΑΝΌΤΗΤΑΣ -  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.  Ο  Υπεύθυνος Ομάδας Έργου  (Project  Manager)  θα είναι  το σημείο 
επαφής και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή

Διάρκεια σύμβασης/Χρόνοι παράδοσης/Χρονοδιάγραμμα 
Η ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ 
του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/10/2019, που συμπίπτει και με τη λήξη της Πράξης Smart 
Cities. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της 
αναθέτουσας αρχής. Για την περίπτωση παράτασης θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 
4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής εταίρου και εφόσον 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΚτΓ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 
2020.

Η εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή 
έγγραφη συμφωνία. 

Οι λεπτομέρειες και το ακριβές Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης για κάθε Στάδιο θα καθορίζονται στη Σύμβαση που θα 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο και στη βάση του κάτωθι πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί και στις «Τεχνικές 
Προσφορές» των Προσφερόντων.
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά ενότητα

Α/Α Ενότητα Παραδοτέο
1ο 
εξάμηνο

2ο 
εξάμηνο

3ο 
εξάμηνο

4ο 
εξάμηνο

1

Ενότητα Α: Υπηρεσίες 
Παρακολούθησης, Διαχείρισης & 
Συντονισμός  της Πράξης «Smart 
Cities» (Παραδοτέο 1.2.2) 

Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 
Αναφοράς του Αναδόχου

2
Ενότητας Β: Υπηρεσίες διοργάνωσης 
δύο (2) ημερίδων πληροφόρησης στο 
Δήμο Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1) 

Συγκεντρωτική Έκθεση 
πεπραγμένων ημερίδας

3

Ενότητα Γ: Προετοιμασία και 
ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού 
υλικού πληροφόρησης. (Παραδοτέο 
2.2.2) 

Άρθρο για κάθε εξαμηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο της 
Πράξης

Δημοσιεύσεις στην σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης της 
Πράξης – Τρεις (3) ανά 
εξάμηνο

Δελτία Τύπου

Άρθρα – δημοσιεύσεις στον 
τοπικό έντυπο ή/ και 
ηλεκτρονικό τύπο

Αυτοκόλλητα ενημέρωσης

Πινακίδες ενημέρωσης – 
προώθησης της 
διαδικτυακής πύλης 
Τουρισμού/ Πολιτισμού και 
επιχειρηματικότητας
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Χρόνοι παράδοσης παραδοτέων ανά ενότητα

Α/Α Ενότητα Παραδοτέο Ενδεικτικοί χρόνοι παράδοσης

1

Ενότητα Α: Υπηρεσίες 
Παρακολούθησης, Διαχείρισης & 
Συντονισμός  της Πράξης «Smart 
Cities» (Παραδοτέο 1.2.2) 

Τέσσερις (4) Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 
Αναφοράς του Αναδόχου • Το πρώτο δεκαήμερο κάθε εξαμήνου.

2

Ενότητας Β: Υπηρεσίες 
διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων 
πληροφόρησης στο Δήμο 
Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1) 

Δυο (2) Συγκεντρωτικές εκθέσεις 
πεπραγμένων ημερίδας 

• 10  ημέρες  μετά  την  ημέρα 
πραγματοποίησης της ημερίδας

3

Ενότητα Γ: Προετοιμασία και 
ενημέρωση έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 
πληροφόρησης. (Παραδοτέο 
2.2.2) 

Τέσσερα (4) άρθρα για κάθε 
εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της 
Πράξης

• 10  ημέρες  μετά  τη  σύνταξη  και  την 
αποστολή κάθε εξαμηνιαίας αναφοράς.

Τρεις (3) Δημοσιεύσεις ανά εξάμηνο 
στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
της Πράξης (3x4=12).

• Κατά  και  μέχρι  20  ημέρες  μετά  τη 
σύνταξη  και  την  αποστολή  κάθε 
εξαμηνιαίας αναφοράς.

Τέσσερα (4) Δελτία Τύπου • 2-10 ημέρες πριν και μετά την διεξαγωγή 
κάθε ημερίδας

Δύο (2) Άρθρα – δημοσιεύσεις στον 
τοπικό έντυπο ή/και ηλεκτρονικό 
τύπο

• 1ο εξάμηνο υλοποίησης
• 4ο εξάμηνο υλοποίησης

Είκοσι (20) Αυτοκόλλητα 
ενημέρωσης

• 15  ημέρες  από  την  προμήθεια  του 
εξοπλισμού

Δύο (2) Πινακίδα ενημέρωσης – 
προώθησης της διαδικτυακής πύλης 
Τουρισμού/ Πολιτισμού και 
επιχειρηματικότητας

• 1  μήνα  από  την  ολοκλήρωση  της 
διαδικτυακής πύλης στα σημεία που θα 
υποδειχθούν από το Δήμο
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Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα εγκατάστασης του. Για τους σκοπούς υλοποίησης της πράξης και για την ορθή και 
έγκαιρη εκτέλεσή του, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατ’ ελάχιστον μια 
φορά εβδομαδιαίως και όποτε επιπλέον του υποδειχθεί εγγράφως, για οποιοδήποτε μέλος της ομάδας έργου καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης υποχρέωση όπου θα αναγραφεί και στην τεχνική προσφορά του προσφέροντος.

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση
Η ανάθεση των «Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και 
προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «λλάδα - Κύπρος 2014 -2020» χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, (Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη  ΣΑΕΠ 102/6 με 
κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014). 

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού 
έτους 2018 του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα:

ΚΑ Περιγραφή Κ.Α Ποσό Κ.Α Πακέτο Εργασίας- Παραδοτέο Ποσό ΠΕ
69-6117.006 Έργο Smart Cities Ανάθεση 

Υπηρεσιών Προβολής – 
Δημοσιότητας- Επικοινωνίας

8.000 € ΠΕ2- 2.2.1 Ημερίδες 
Πληροφόρησης

4.000€

ΠΕ2- 2.2.2 Έντυπο και Ηλεκτρονικό 
Υλικό Πληροφόρησης

4.000€

69-6117.007 Έργο Smart Cities Ανάθεση  
Υπηρεσίας Συμβούλου για 
την τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη 
του Δήμου Χανίων για την 
διαχείριση της Πράξης Smart 
Cities

23.500 € ΠΕ1-Π1.2.2 Παρακολούθηση, 
Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

23.500€

Προϋπολογισμός-εκτιμώμενη αξία 
O συνολικός προϋπολογισμός είναι εικοσιπέντε χιλιάδες τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (25.403,23€), πλέον ΦΠΑ 
24% (6.096,77€, ),  ήτοι ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ένα χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ [31.500,00€], συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
(24%). 

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός ανά Παραδοτέο έχει ως εξής:  
Ενότητα  Παραδοτέο Μονάδα 

μέτρησης
Ποσότητα Κόστος/ 

Παραδοτέο
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

Ενότητα Α: Υπηρεσίες 
Παρακολούθησης, Διαχείρισης 
& Συντονισμός  της Πράξης 
«Smart Cities» (Παραδοτέο 
1.2.2)
 ΚΑ 69-6117.007

4 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 
Αναφοράς του Αναδόχου

Α/Μ 11,99 1.580,60 € 18.951,39 €

Ενότητας Β: Υπηρεσίες 
διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων 
πληροφόρησης στο Δήμο 
Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1)
 ΚΑ 69-6117.006

Συγκεντρωτική Έκθεση 
πεπραγμένων ημερίδας

Κατ' 
αποκοπή

2 1.612,90 € 3.225,80 €
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Ενότητα Γ: Προετοιμασία και 
ενημέρωση έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 
πληροφόρησης. (Παραδοτέο 
2.2.2)
 ΚΑ 69-6117.006
 
 
 
 

Άρθρο για κάθε εξαμηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο της 
Πράξης

Τεμάχιο 4 161,29 € 645,16 €

Δημοσιεύσεις στην σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης της 
Πράξης – Τρεις (3) ανά 
εξάμηνο

Τεμάχιο 12 26,88 € 322,56 €

Δελτία Τύπου Τεμάχιο 4 161,29 € 645,16 €

Άρθρα – δημοσιεύσεις στον 
τοπικό έντυπο ή/ και 
ηλεκτρονικό τύπο

Τεμάχιο 2 322,58 € 645,16 €

Αυτοκόλλητα ενημέρωσης Τεμάχιο 20 16,13 € 322,60 €

Πινακίδα ενημέρωσης – 
προώθησης της διαδικτυακής 
πύλης Τουρισμού/ Πολιτισμού 
και επιχειρηματικότητας

Τεμάχιο 2 322,58 € 645,16 €

Σύνολο Προϋπολογισμού  (χωρίς ΦΠΑ) 25.403 €

ΦΠΑ 24% 6.097 €

Σύνολο Προϋπολογισμού  (με ΦΠΑ) 31.500 €

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΕ 1.2.2), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΠΕ 2.2.1), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, (ΠΕ 2.2.2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μάρτιος 2018, Χανιά
3 ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :……………………………………………………………………………..                                                         
ΕΔΡΑ : …………………………………………………………………………………………...
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ………………………………………………………………………………...
ΤΚ ……………...…. ΑΦΜ : ……………….………..…….. ΔΟΥ : ……………………….
ΤΗΛ . ΣΤΑΘ: ……………………………………………………………………………………
ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :  …………………………………………………..……………………….
ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :……………………………………………………………………….

ΕΡΓΟ:  «Υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και 
προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α Ενότητα  Παραδοτέο

Κόστος χωρίς 
Φ.Π.Α./ 
Παραδοτέο

Σύνολο χωρίς 
Φ.Π.Α.

1
Ενότητα Α: Υπηρεσίες Παρακολούθησης, Διαχείρισης & 
Συντονισμός  της Πράξης «Smart Cities» (Παραδοτέο 1.2.2) 

4 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις 
Αναφοράς του 
Αναδόχου

2
Ενότητας Β: Υπηρεσίες διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων 
πληροφόρησης στο Δήμο Χανίων (Παραδοτέο 2.2.1) 

Συγκεντρωτική Έκθεση 
πεπραγμένων 
ημερίδας

3

Ενότητα Γ: Προετοιμασία και ενημέρωση έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης. (Παραδοτέο 2.2.2) Άρθρο για κάθε 

εξαμηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο της 
Πράξης

Δημοσιεύσεις στην 
σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης της Πράξης 
– Τρεις (3) ανά 
εξάμηνο

Δελτία Τύπου

Άρθρα – δημοσιεύσεις 
στον τοπικό έντυπο ή/ 
και ηλεκτρονικό τύπο

Αυτοκόλλητα 
ενημέρωσης
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Πινακίδα ενημέρωσης 
– προώθησης της 
διαδικτυακής πύλης 
Τουρισμού/ Πολιτισμού 
και 
επιχειρηματικότητας

4 Σύνολο Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικώς)

5 Σύνολο Προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)

6 ΦΠΑ 24%(αριθμητικώς)

7 ΦΠΑ 24%(ολογράφως)

8 Σύνολο Προϋπολογισμού  με ΦΠΑ (αριθμητικώς)

9 Σύνολο Προϋπολογισμού  με ΦΠΑ (ολογράφως)

Η παρούσα προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  
Ημερ.

Ο προσφέρων

………………………………………..
Ολόγραφη Αναγραφή προσφέροντα

( Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα )
 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΕ 1.2.2), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΠΕ 2.2.1), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, (ΠΕ 2.2.2)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μάρτιος 2018, Χανιά
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4) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης κριτηρίων 
αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και ο τύπος αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων αναλύονται 
παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1
Ορθότητα αντίληψης του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης.  (Τεχνική 
Προσφορά  ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Κατανόηση των απαιτήσεων)

ΣΙ=30%

Κ2
Καταλληλότητα μεθοδολογίας, εργαλείων και μέσων που θα αξιοποιηθούν για την 
υλοποίηση του έργου και διασφάλιση ποιότητας (Τεχνική Προσφορά  ΕΝΟΤΗΤΑ 2. 
Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση)

Σ2= 20%

Κ3
Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 
σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα (Τεχνική 
Προσφορά  ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Ανάλυση σε ενότητες εργασιών)

Σ3=20%

Κ4

Η επάρκεια και αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ομάδας έργου και της 
κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης 
(Τεχνική Προσφορά  ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας 
Έργου)

Σ4= 30%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 
όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία 
του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 
Uτ = Σ1xΚ1 + Σ2xΚ2 +Σ3xΚ3 + Σ4xΚ4 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
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της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον τόσο η βαθμολογία ανά κριτήριο όσο και η συνολική βαθμολογία τους 
υπερβαίνει ή είναι ίση με τις 100 μονάδες, δηλ. ΣΒτ ≥100, Uτi≥100. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι 
φάκελοι οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
Ύστερα από τη στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον 
οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. 
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών έχει συντελεστή βαρύτητας Βτ = 90% και η αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας Βο = 10%. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία ΣΒ κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα : 

ΣΒ = Βτ * Uτ + Βο * Uo 
όπου: 
ΣΒ= η σταθμισμένη βαθμολογία, 
Βτ = ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ίσος με 90% 
Uτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 
Βο = ο συντελεστής βαρύτητας της οικονομικής προσφοράς ίσος με 10%. 
Uο = το ποσοστό της έκπτωσης εκφρασμένο σε αριθμό από 1 έως 100 και
Το ποσοστό της έκπτωσης προκύπτει από τον τύπο: 
Uο = [(Π –ΠΔ)/ Π] * 100 
όπου 
Π = ο προϋπολογισμός υπηρεσίας € και 
ΠΔ= η συνολική τιμή προσφοράς διαγωνιζομένου 

Η συνολική τιμή προσφοράς του διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από το έντυπο της οικονομικής προσφοράς. Η τελική αξιολόγηση και 
κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του ΣΒ. 
Σημειώνεται ότι στην τιμή του ΠΔ και Π συμπεριλαμβάνεται το κόστος προσφοράς και η προϋπολογισθείσα τιμή αντίστοιχα, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται η αξία του Φ.Π.Α.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Χανιά, 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χανιά, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΤΟΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΕ 1.2.2), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΠΕ 2.2.1), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, (ΠΕ 2.2.2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Μάρτιος 2018, Χανιά
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Ονομασία Τράπεζας ………………………
Κατάστημα …………………………
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης ……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν …………………….. για
ΕΥΡΩ…………………………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......……………….. 
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………, 
οδός…………………..……………., αριθμός ……………, ΤΚ…………………... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) 
…………………………. , (2) …………………………….., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με 
αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ειδών του πακέτου ……………………. (αριθμός διακήρυξης 
……../…….) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 
……………………. ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας 
βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη 
και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΠΕ 1.2.2), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΠΕ 2.2.1), ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, (ΠΕ 2.2.2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

Μάρτιος 2018, Χανιά

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

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία ανάθεσης  

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6318]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29/ ΧΑΝΙΑ/73100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ]
- Τηλέφωνο: [2821341760-1]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [g-promitheies@chania.gr]
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- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.chania.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ « Ανάθεση των 
Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και 
προετοιμασία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020»»– CPV 79410000-1, 
79823000-9
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: []
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]

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

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

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

[   ]

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

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηiii;

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiv;

[] Ναι [] Όχι

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

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης 
εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):

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

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο  
προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που  
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών  
που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και  
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi·

2. δωροδοκίαvii,viii·

3. απάτηix·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx·

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

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

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

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

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

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxviii: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxi

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxii;

[] Ναι [] Όχι

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

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

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxv;
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 συμφερόντωνxxvi, λόγω της συμμετοχής του 
στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

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

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii 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/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

[] Ναι [] Όχι
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διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxix; 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): [……][……][……]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

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

[....……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και 
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, 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 δωρεάνxxxii.

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

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

    Η απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 209/2018.  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
                                                                                                  ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
    Ακριβές Αντίγραφο                                                                ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

          ΣΑΡΙΚΑΚΗ -ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 Η   Αναπληρωματική Γραμματέας           ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
     Ζερβουδάκη Αννα                                                               

Σελίδα 44 από 46

ΑΔΑ: ΩΧΡΣΩΗ5-Χ3Κ



i

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

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

iiiΒλέπε 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.

ivΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vΣύμφωνα 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. 

viΌπως 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).

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

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

ixΚατά 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.

xΌπως 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.

xiΌπως 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”.

xiiΌπως 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 
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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.".

xiiiΗ 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 )

xivΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΟικονομικός 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) 

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

xixΣτην 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). 

xxΣημειώνεται 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 

xxiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxivΆρθρο 73 παρ. 5.

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

xxviΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxviiΠρβλ άρθρο 48.

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

xxixΌπως 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.

xxxΕπισημαίνεται 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. 

xxxiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

xxxiiΥπό 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. 

ΑΔΑ: ΩΧΡΣΩΗ5-Χ3Κ
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