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ΘΕΜΑ: Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της 

Υπηρεσίας: Σύμβουλος Υποστήριξης του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) 

Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης “Η 

Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και 

κοινωνικής συνοχής” του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

3. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα 

τις διατάξεις των άρθρων 118,119 και 328. 

4. Την με αρ. πρωτ. 23451 /ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) Απόφαση 

του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας». 

5. Την με αρ. 28876/ΕΥΣΣΑ 493/16-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 938/τ.Β΄/16-3-2018) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της 

υπ’αριθμ.23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ.677/τ.Β/16-3-2018) υπουργικής 

Απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών 

Χανιά, 24/04/2018 

Αρ.Πρωτ. 19353 

ΠΡΟΣ:  
ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε  
Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3, 3ος ΟΡΟΦΟΣ 
Τ.Κ.71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  
ΤΗΛ.2810 286088 
e-mail: gm@anelixisc.gr  
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για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει. 

6.  Την 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΄))» 

7. Την υπ’αριθμ Α-685/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση ποσού  

12.000,00 €, Κ.Α.Ε. 69-6117.002, Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων, έτους 2018. 

8. Την  υπ’ αρ. 216/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΓ4ΩΗ5-7Λ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Χανίων που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης εις βάρος του Κ.Α.Ε. 69-
6117.002 έτους 2018.  

9. Την υπ’αρ. 91/2018 (ΑΔΑ: 9ΟΞΝΩΗ5-8ΡΤ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 5778/8-12-2017  (ΑΔΑ. Ω6Σ37ΛΚ-ΖΒΡ)  Απόφαση της Περιφέρειας 

Κρήτης  περί ένταξης της πράξης «Υποστήριξη  Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) 

Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση 

του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. 

«Κρήτη» 2014-2020., με Κωδ. ΟΠΣ 5010832 και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αυτής 

στο Ε.Π.Κρήτης 2014-2020.  

11. Τη με αριθμό 11/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΑΡΩΗ5-ΟΓΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ  5010832 και τίτλο: 

Υποστήριξη  Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με 

όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020. 

12. Τη με αριθμό 143/2018 (ΑΔΑ:6ΨΟ9ΩΗ5-ΕΧΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Χανίων με θέμαΣυμπλήρωση της υπ’αριθμ. 11/2018 απόφασης του Δ.Σ. 
Χανίων για τον ορισμό υπολόγου και τους αρμόδιους της πράξης “Υποστήριξη 
Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ. Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Β.Α.Α.)” με κωδ. ΟΠΣ 5010832 

13.  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.  
14.  Τη με αρ. πρωτ. 1711/10-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΩΩ7ΛΚ-ΛΧΚ) Απόφαση έγκρισης της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η 

Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής 

συνοχής» (Revitalizing the Core for Development – RECODE) η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ. 

15. Τη με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3521/τ. Β΄/1-11-2016) Υ.Α.  

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Φ.Ε.Κ./τ. 

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»  

16. Το με αριθμό πρωτ. 1221/3-4-2018 (αρ.πρωτ.εισερ.16586/4-4-2018) Έγγραφο της Ε.Υ.Δ. 

Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την  έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού 
38.000,00€ της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5010832 και ενάριθμο κωδικό Π.Δ.Ε. 

2017ΕΠ00210026. 
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17. Η με αρ. πρωτ. 86430/20-4-2018  (ΑΔΑ: Ω95Π7ΛΚ-7ΟΤ) Απόφαση του Περιφερειάρχη  

Έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : Η ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020»και Κ.Α. 

2017ΕΠ00210026 (ΟΠΣ 5010832) της ΣΑΕΠ 002/1 της Περιφέρειας Κρήτης. 

18. Την με αριθμό 6581/9-2-2018  επιστολή έγκρισης χρήσης καταλόγου Δυνητικών 

Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την 

περίοδο 2014-2020 και διαβίβαση του σχετικού Κατάλογου.  
19. Την ανάγκη  του Δήμου Χανίων για το βέλτιστο σχεδιασμού και  υλοποίηση της 

Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Την εταιρία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΥΞΗΣ Α.Ε η οποία έχει εγγραφεί με  την υπ’αριθμ. 

4536/22-9-2017 (ΑΔΑ:Ω56Ν7ΛΚ-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης  στον κατάλογο 

προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 

συγκεκριμένα υπηρεσιών που εντάσσονται στην Κατηγορία Β.3  Υπηρεσίες Συμβούλων,  να 

υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα 

αναλυτική πρόσκληση και τις προδιαγραφές που εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προκειμένου να ανατεθεί, 

σύμφωνα με τα άρθρο 119 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016),  το άρθρο 10,11 κ 

12 της με αρ. πρωτ. 23451 /ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) Απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και τη με αρ. 28876/ΕΫΣΣΑ 

493/16-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 938/τ.Β΄/16-3-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης η Υπηρεσία: Σύμβουλος Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) 

Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η 

Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής 

συνοχής¨ του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 (CPV 75112100-5). 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 30.645,16€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 

7.354,84 €, δηλαδή σύνολο 38.000,00€ και αναλύεται στον Πίνακα 3: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του συνημμένου στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.  

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στην Έδρα του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73135 

(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Πρωτοκόλλου) , 

μέχρι την  Τρίτη, 8-05-2018 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.30  σε  φάκελο σφραγισμένο 

προς τη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ όπου θα 

αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία  γράμματα, ο τίτλος της 

Υπηρεσίας: Σύμβουλος Υποστήριξης  του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων 

στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση του 

Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. 
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«Κρήτη» 2014-2020, ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του 

αποστολέα.  

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων του Δήμου Χανίων.  Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: 

ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η  

προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων πριν ή κατά την καταληκτική 

προαναφερόμενη ημερομηνία. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί σε 

σφραγισμένο φάκελο, όπως αναφέρθηκε άνωθεν, ο οποίος θα εμπεριέχει τρεις υπο-

φάκελους:  Ο υπο-φάκελος για το  «Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Β. Τεχνική 

Προσφορά» , «Γ. Οικονομική Προσφορά».  Ο κάθε ένας από τους προαναφερθέντες υπο-

φακέλους θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τον τίτλο του υπο-φακέλου, της υπηρεσίας 

τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.  

Ο καθένας υπο-φάκελος θα περιέχει τα εξής:  

 

«Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  Ο προσφέρον συμπληρώνει και υποβάλλει το  

σχετικό ΤΕΥΔ το οποίο είναι συνημμένο (σε επεξεργάσιμη μορφή) ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- 

Τ.Ε.Υ.Δ. της παρούσας πρόσκλησης.  Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από 

ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

το οποίο υπογράφεται ή  είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού προσφοράς που εμπεριέχονται στην παρούσα αναλυτική 

πρόσκληση. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης.  

2. Tα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:  

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης  τελευταίου εξαμήνου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού  οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις 

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 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. 

II. Πιστοποιητικό σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  

III. Πιστοποιητικό σε ισχύ, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

κύριας  και της επικουρικής .  

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. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα  ως φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τον λόγο αυτό 

απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση  του αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 

καταβάλει εισφορές. Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο  θα πρέπει να καταβάλει 

πιστοποιητικό  φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) τόσο για αυτόν, όσο και για το  

προσώπου  που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης  εργασίας.   

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. 

IV. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

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 συντρέχουν 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 
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έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

V. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 

τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 

που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  Οι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

VI. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Ειδικότερα για τους 

οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 

έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί 

υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων1. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

αυτό 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, 

                                                        
1
  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας. 

VII. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου (Αντίγραφο Καταστατικού Ίδρυσης  και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, ΦΕΚ 

ίδρυσης ή άλλα αντίστοιχης ισχύος νομιμοποιητικά έγγραφα). Για την απόδειξη της 

νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η 

νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 

στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 

ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

VIII. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας: 

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016 

 

«Β. Τεχνική Προσφορά» 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει 

το έργο ώστε να  ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ζητούμενης υπηρεσίας (μεθοδολογία 

υλοποίησης και εργαλεία υποστήριξης). 

 Ομάδα έργου με σαφείς αρμοδιότητες μελών στην υλοποίηση του. 

 Κατάλογο (με μορφή πίνακα) με συνοπτική περιγραφή υλοποιούμενων συναφών 

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών ο οποίος θα περιλαμβάνει 
τα παρακάτω πεδία: τίτλος υπηρεσίας, επωνυμία πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης της 

υπηρεσίας (από…έως….), ρόλος του προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος ή 

υπεργολάβος), φάση ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη).   

«Γ. Οικονομική προσφορά» 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής και συγκεκριμένα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των 

παραδοτέων. Προσφορά δίδεται επί του συνόλου των παραδοτέων.  

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει την οικονομική  του προσφορά σύμφωνα με το 
έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο ποσό  της προσφοράς θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά την υλοποίηση της 

υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε 

φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ 

αφορμής αυτών. 
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Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις 

απαιτήσεις των εργασιών και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή 

εκτέλεση τους και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων κόστους. Κατά 

συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί 

να προβληθεί από τον ανάδοχο.  

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δίνεται τιμή καθορίζεται σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της 

παρούσης. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας κλπ. και ότι έχει 

μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της 

προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο 

προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη 

απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 3 μηνών από την επόμενη της  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα 

της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη διαδικασία μπορεί να επιλέξει 

είτε να παρατείνει την προσφορά, εφόσον του ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς του είτε όχι.   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Η υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την 

οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω 

αναφερόμενα, θα αποστείλει στον υποψήφιο Ανάδοχο πρόσκληση για υποβολή Εγγυητικής 

Επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5%     

συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   
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Η εγγυητική θα πρέπει να εκδοθεί  από πιστωτικό ίδρυμα 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. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει 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, σε 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 ή πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ,θ) την 

ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγυητικής 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. 

Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής  και την διαβίβαση της προς την 

Αναθέτουσα Αρχή Δήμου Χανίων,  ο Ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 

Σύμβαση.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την εκτέλεση των 

παραδοτέων και βεβαίωση καλής εκτέλεσης του συνόλου τους.  

  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία  προσφέρων οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 

ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

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

αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.   

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 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 
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δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 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. 

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 

2857/τ. Β΄/28-12-2015),  με τα προβλεπόμενα στο συνημμένο στο παρόν Παράρτημα Α- 

Περιγραφή Υπηρεσίας & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, με την Οικονομική Προσφορά του 

Αναδόχου και μετά από την προσκόμιση κάθε νόμιμου παραστατικού και των 

δικαιολογητικών  προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές υπηρεσίες.   

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από το Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής 

Υποστήριξης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις 

πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της πράξης «Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου 

Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του 

Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας  2014-2020» με Κ.Α. 2017ΕΠ00210026. 

(σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 5778/8-12-2017  - ΑΔΑ. Ω6Σ37ΛΚ-ΖΒΡ -  Απόφαση  ένταξης της 

πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5010832, στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης). Η 

πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνικούς Πόρους. 

             

Συν/να: 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-  ΤΕΥΔ 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                                                       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 
 Πληροφορίες: Χριστόφορος Παπάς 
 Τηλέφωνο: 2821341643 

               Fax: 2821093300 
               e-mail: chpapas@chania.gr 
   
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

Περιγραφή Παραδοτέων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την Υπηρεσία:  

Σύμβουλος Υποστήριξης του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα 
πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του 

Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής¨ του 
Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 

 

Στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της Πράξης: 

Υποστήριξη  Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους 

αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020. 

CPV 75112100-5 

Κωδ.ΟΠΣ Πράξης:5010832 

 

Η πράξη χρηματοδοτείται από το  Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του 
Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της πράξης με  

Κ.Α. 2017ΕΠ00210026 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  

και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Ημερ.  20-04-2018 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της Αστικής 
Αρχής του Δήμου Χανίων, ως Ενδιάμεσου Φορέα (Ε.Φ.) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, σε θέματα σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης 
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χανίων.  Ο ανάδοχος καλείται να 
υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή έχοντας σε θέματα: α) στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού, β) τεχνικής υποστήριξη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) σχεδιασμού, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων και έργων.  

Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή των 
παρακάτω εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στα παρακάτω θέματα:  
 
Ενότητα 1: Υποστήριξη του ΕΦ  (Δήμος Χανίων) ως προς την αξιολόγηση των δράσεων και 
της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων. Ο στόχος της αξιολόγησης κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Στρατηγικής είναι η παροχή των κατάλληλων πληροφοριών, 
στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την επιτευξιμότητα 
των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα των 
υλοποιούμενων παρεμβάσεων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια έγκυρη και αντικειμενική 
εικόνα τόσο για τον βαθμό σταδιακής επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων. 

Ενότητα 2: Υποστήριξη του ΕΦ  (Δήμος Χανίων) ως προς καταγραφή και διαχείριση 
κινδύνων κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων και  σύνταξη προτάσεων 

για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα .  Σκοπός της 
διαδικασίας είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση, η διαχείριση και η αντιμετώπιση των 
κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση και την επίτευξη των 
στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων.   

Ενότητα 3: Υποστήριξη του ΕΦ  (Δήμος Χανίων) στη διεξαγωγή Ερευνών πεδίου με χρήση 
ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής 
(πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π) και τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων εφαρμογής των δράσεων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη μέτρηση των δεικτών εκροών 
και αποτελέσματος. Η τελική επιλογή και το αντικείμενο των  ερευνών πεδίου και των 
τεχνικών εκθέσεων θα γίνει σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.  

Τα παραδοτέα της Πράξης, καθώς και οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης του 
Αναδόχου ανά Παραδοτέο, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ (ΑΜ) 

Ενότητες Εργασιών   Παραδοτέα / Χρόνος Παράδοσης  
Παραδ

οτέα 
(1) 

ΑΜ/ 
Παραδοτέο 

(2)  

Σύνολο 
(3) 

1. Υποστήριξη του ΕΦΔ  
(Δήμος Χανίων) ως προς 
την αξιολόγηση των 
δράσεων και της 
εφαρμογής της 
Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου 
Χανίων. 

1.1 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας 
υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου 
Χανίων  

Κάθε Εξαμηνιαία Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον1:  

- Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και 
συνέπειας της στρατηγικής  

- Ποσοτικοποίηση και επικαιροποίηση των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της 
Στρατηγικής  

- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής   

- Αξιολόγηση των μηχανισμών 
παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων  της 
Στρατηγικής 

- Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα    

5 1,60 8,00 

1.2 Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ 
Δήμου Χανίων  

Η τελική Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον1 τα κάτωθι:  

- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των 
στόχων της Στρατηγικής  

- Αξιολόγηση της πορείας  υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων 
δράσεων της Στρατηγικής  

- Αξιολόγηση της πορείας  υλοποίησης του 
οικονομικού αντικειμένου των 
υλοποιούμενων δράσεων της Στρατηγικής  

- Εκτίμηση των τιμών των δεικτών 
- Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής  
- Αξιολόγηση των μηχανισμών 

παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και 
αξιολόγησης των παρεμβάσεων  της 
Στρατηγικής 

- Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα    
 

1 2,00 2,00 

2. Υποστήριξη του ΕΦΔ  
(Δήμος Χανίων) ως προς 
καταγραφή και 
διαχείριση κινδύνων 
υλοποίησης της 
Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου 
Χανίων και  σύνταξη 

2.1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμογής της 
Στρατηγικής ΒΑΑ 

Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 1τα εξής: 
- Εντοπισμό κινδύνων και συστηματική 

καταγραφή σε κατάλογο των σχετιζόμενων 
κινδύνων, αλλά και των αιτιών που δύναται να 
τους προκαλέσουν. 

1 2,00 2,00 
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προτάσεων για την 
αντιμετώπιση 
αποκλίσεων από τα 
προβλεπόμενα 
χρονοδιαγράμματα  
υλοποίησης 

- Ανάλυση των κινδύνων που δύναται να 
επηρεάσουν την εφαρμογή της Στρατηγικής: 
Περιγραφή του είδους των κινδύνων, εκτίμηση 
του βαθμού έκθεσης σε κάθε παράγοντα 
κινδύνου σε σχέση με τα κριτήρια κινδύνου που 
καθορίζονται για το έργο.  

- Διαχείριση κινδύνων με ανάπτυξη των 
κατάλληλων καθορισμός βημάτων/ ενεργειών, 
για τον περιορισμό των πιθανοτήτων και των 
επιπτώσεων και την αντιμετώπιση κάθε 
παράγοντα κινδύνου, προετοιμασία ενός 
πλάνου διαχείρισης κινδύνων, καταμερισμό 
των διαθέσιμων πόρων, έλεγχο συμβατότητας 
του πλάνου σε σχέση με τους διαθέσιμους 
πόρους και τις ισχύουσες διαδικασίες 
παρακολούθησης και διαχείρισης.  

2.2 Εκθέσεις παρακολούθησης των κινδύνων και 
αναθεώρησης - επικαιροποίησης του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων  
Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον1 τα εξής:  

- Αξιολόγηση της υλοποίησης των ενεργειών 
και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής 
του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων.  

- Καθορισμός και επανεκτίμηση των 
χαρακτηριστικών των κινδύνων (πιθανότητα 
εμφάνισης και συνέπεια).  

- Εντοπισμός τυχόν αναγκαίων αλλαγών στα 
μέτρα ή/και στην προτεραιότητα 
αντιμετώπισης των κινδύνων  

- Εντοπισμός νέων κινδύνων  
- Διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης - 

επικαιροποίησης  του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων  

3 0,50 1,50 

3. Υποστήριξη του ΕΦΔ  
(Δήμος Χανίων) στη 
διεξαγωγή Ερευνών 
πεδίου με χρήση ειδικών 
ερωτηματολογίων προς 
τους ωφελούμενους των 
παρεμβάσεων της 
Στρατηγικής (πολίτες, 
επιχειρήσεις, κ.λ.π) και 
στη σύνταξη Τεχνικών 
Εκθέσεων εφαρμογής 
των δράσεων 
επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, για τη 
μέτρηση των δεικτών 
αποτελέσματος 

3.1 Έρευνες Πεδίου – Εμπειρογνωμοσύνες  
Θα υλοποιηθούν δύο (2) Έρευνες Πεδίου και κάθε μια 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 τις εξής 
δραστηριότητες/ παραδοτέα: 

- Προγραμματισμός – Σχεδιασμός υλοποίησης 
Έρευνας Πεδίου: Ακριβής καθορισμός, σε 
συνεργασία με τον ΕΦΔ, του αντικειμένου της 
Έρευνας Πεδίου, στα πλαίσια του 
ενδιαφερόμενου πεδίου ανίχνευσης ( 
μέτρηση  των δεικτών αποτελέσματος της 
Στρατηγικής), εκπόνηση μεθοδολογίας 
Έρευνας Πεδίου, Σύνταξη ερωτηματολογίου / 
ων Έρευνας Πεδίου 

- Υλοποίηση Έρευνας Πεδίου: Συλλογή και 
ανάλυση στοιχείων  

- Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Παράθεση των 
Αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου, σε 

2 2,55 5,10 
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μορφή πινάκων και διαγραμμάτων 
- Διατύπωση γενικών και ειδικών 

συμπερασμάτων.  
3.2 Τεχνικές εκθέσεις εφαρμογής των δράσεων 
επενδυτικών προτεραιοτήτων, για τη μέτρηση των 
δεικτών εκροών και αποτελέσματος των δεικτών 
αποτελέσματος. 
Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον1:  

- Συγκέντρωση στοιχείων υλοποίησης φυσικού 
αντικειμένου των πράξεων που υλοποιούνται 
στα πλαίσια της επενδυτικής προτεραιότητας  

- Συγκέντρωση στοιχείων υλοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που 
υλοποιούνται στα πλαίσια της επενδυτικής 
προτεραιότητας  

- Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και 
στοιχείων προόδου δεικτών εκροών και 
αποτελέσματος στο επίπεδο των πράξεων 
που υλοποιούνται στα πλαίσια της 
επενδυτικής προτεραιότητας  

5 0,50 2,50 

    21,10 
1  Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου των παραδοτέων ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται στον παραπάνω 
πίνακα, θα εξαρτηθεί από τυχόν  πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ Δ.Χανίων  
και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων.

 

(1) Παραδοτέα: Αφορά το συνολικό Αριθμό των Παραδοτέων που πρέπει να υλοποιηθούν 
(2) ΑΜ/Παραδοτέο: Αφορά τον εκτιμώμενο χρόνο  σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης ανά παραδοτέο 
(3)  Σύνολο: Αφορά το συνολικά εκτιμώμενο χρόνο ανά κατηγορία παραδοτέου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας 

υπολογίζεται ως εξής: (3) = (1)Χ(2) 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η μέγιστη διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται έως και σαράντα (42) μήνες  (με ανώτατη 
καταληκτική ημερομηνία την 31/7/2021)  από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού, 
ενώ δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της 
αναθέτουσας αρχής. Για την περίπτωση παράτασης θα ακολουθηθεί η διαδικασία που 
προβλέπεται στο Ν.4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη 
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 Περιφέρειας Κρήτης.   
 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Για την παρακολούθηση της υπηρεσίας, υπεύθυνη υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, είναι 
το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Το προαναφερθέν τμήμα του Δήμου 
Χανίων, θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της υπηρεσίας, θα  διαβιβάζει τα 
παραδοτέα (με άτυπη γνωμοδότηση), που θα λαμβάνει από τον ανάδοχο στην αρμόδια 
οριζόμενη με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο  Ν.4412/2016, Τριμελή Επιτροπή 
Παραλαβής Υπηρεσιών. Η τριμελής επιτροπή θα ελέγχει, θα εξετάζει και θα βεβαιώνει  την 
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καλή εκτέλεση τους. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.  
Οι επιμέρους εργασίες (Πακέτα Εργασιών- Π.Ε.) θα υλοποιούνται και θα παραλαμβάνονται 
τμηματικά, βάσει του χρονοδιαγράμματος που εμπεριέχεται στον Πίνακα: 
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ». Η παράδοση των εργασιών θα 
συνοδεύεται με την υποβολή:  

 Έκθεσης Πεπραγμένων Εργασιών Εξαμήνου. Στις εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων θα 
εμπεριέχονται απολογιστικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης του αναδόχου, 
καθώς και τα παραδοτέα (του πίνακα 1) που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κάθε 
εξαμήνου αναφοράς.   Η έκθεση θα υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου 
υλοποίησης (με έναρξη των εργασιών/υπηρεσιών την επομένη της ημερομηνίας 
υπογραφής του συμφωνητικού ανάθεσης). 

 Τελικής Απολογιστικής έκθεσης Πεπραγμένων:  Έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέων όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιμέρους 
εξαμηνιαίες εκθέσεις και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Η 
απολογιστική έκθεση θα υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου 
υλοποίησης. 

 
Πίνακας 2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Έτος Αναφοράς 1ο 2ο 3ο 4ο 
Χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης παραδοτέων  Υλοποίηση / Εξάμηνο  - Χρονική  Διάρκεια Εξαμήνου σε Μήνες  

Π.Ε. Εργασίες  Παραδοτέο   
1ο 

1ος-6ος 
2ο 

7ος-12ος 
3ο 

13ος-18ος 
4ο 

19ος-24ος 
5ο 

25ος-30ος 
6ο 

31ος-36ος 
7ο 

37ος-42ος 

1.1 

Εκθέσεις 
Αξιολόγησης 
πορείας 
υλοποίησης 
έργων ΒΑΑ 

5 Εκθέσεις μια 
κατά το τέλος του 
κάθε εξαμήνου με 
έναρξη κατά το 2ο  

εξάμηνο 

 Χ Χ Χ Χ Χ 

 

1.2 

Τελική 
Έκθεση 
Αξιολόγησης 
ΒΑΑ   

1  Απολ/κή στο 
τέλος του 
συμβατικού 
χρόνου 

      

 
Χ 

2.1 

Σχέδιο 
Διαχείρισης 
Κινδύνων 

Σύνταξη κατά το 
1Ο Εξάμηνο 

Χ      

 

2.2 

Εκθέσεις 
ενημέρωσης – 
επικαιροποίη
- σης του 
Σχεδίου 
Διαχείρισης 
Κινδύνων  

3ης  Εκθέσεις κατά 
το κλείσιμο του  
3ου ,4Ου& 5ου 
Εξαμήνου 

  Χ Χ Χ  

 

3.1 

Έρευνες 
Πεδίου  
– 
Εμπειρογνω-

 
1 Έκθεση κατά το 
1Ο Εξάμηνο  
& επικ/ση 
έκθεσης  κατά το 

Χ  Χ    
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μοσύνες  3Ο Έξαμηνο 
 

3.2 
Τεχνικές 
Εκθέσεις  

5 Εξαμηνιαίες  
Εκθέσεις       
2ο, 3ο,4ο, 
 5ο και 6ο εξάμηνο 

 Χ Χ Χ Χ Χ 

 

Χ- Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης και του Παραδοτέου  

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
χιλιάδων ευρώ (38.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ή τριάντα 
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (30.645,16 €) χωρίς ΦΠΑ.  

Ενδεικτικά, το κόστος των παραδοτέων και ο ενδεικτικό προϋπολογισμός της υπηρεσίας 
(υπολογιζόμενο βάσει απαιτούμενων ανθρωπομηνών Απασχόλησης ανά παραδοτέο),  
εμπεριέχεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

α/α Παραδοτέο 
ΑΜ/ 
Παραδοτέο 
(1) 

Κόστος/ 
Παραδοτέο 
(Χωρίς ΦΠΑ) 
(2) 

Αριθμός 
Παραδοτέων 
(3) 

Σύνολο Ανά 
Κατηγορία 
(4) 

1.1 

Ετήσιες Εκθέσεις 
Αξιολόγησης πορείας 
υλοποίησης έργων ΒΑΑ 

1,60 2.323,80 € 5 11.619,02 € 

1.2 
Τελική Έκθεση 
Αξιολόγησης ΒΑΑ   

2,00 2.904,75 € 1 2.904,75 € 

2.1 
Σχέδιο Διαχείρισης 
Κινδύνων 

2,00 2.904,75 € 1 2.904,75 € 

2.2 

Εκθέσεις ενημέρωσης – 
επικαιροποίησης του 
Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων  

0,50 726,19 € 3 2.178,57 € 

3.1 
Έρευνες Πεδίου  
– Εμπειρογνωμοσύνες  

2,55 3.703,56 € 2 7.407,13 € 

3.2 Τεχνικές Εκθέσεις  0,50 726,19 € 5 3.630,94 € 
 Σύνολο Προϋπολογισμού  (χωρίς ΦΠΑ) 30.645,16 € 

 
 ΦΠΑ 24% 
  

7.354,84 € 

 
Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)  
  

38.000,00 € 

 

(1) ΑΜ/Παραδοτέο: Αφορά τον εκτιμώμενο χρόνο απασχόληση σε Ανθρωπομήνες  για κάθε ένα από τα παραδοτέα 
(Βάσει του πίνακα  Παραδοτέα ανά ενότητα Εργασιών και Ανθρωπομήνες Απασχόλησης) 

(2) Κόστος ανά Παραδοτέο (χωρίς ΦΠΑ): ΑΜ/παραδοτέο Χ Κόστος Ανθρωπομήνα (1.452,37€) 
(3)  Αριθμός Παραδοτέων:  Υπολογίζεται Βάσει του πίνακα  Παραδοτέα ανά ενότητα Εργασιών και Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης) 
(4) Σύνολο ανά Κατηγορία: Κόστος/Παραδοτέο χωρίς ΦΠΑ (2)  Χ Αριθμός Παραδοτέων (3) 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της 
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πράξης «Υποστήριξη  Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των 
Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020» με Κ.Α. 
2017ΕΠ00210026.  Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

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. 
 
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου, θα υπολογίζεται βάσει της αναλυτικής οικονομικής 
προσφοράς του και πρόκειται να αποδοθεί σε επτά  (7) Πληρωμές (ανά εξάμηνο),  οι οποίες 
θα υπολογίζονται βάσει του συμβατικού προσφερόμενου ποσού με ΦΠΑ των παραδοτέων.    
 
Για την καταβολή κάθε πληρωμής θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή και η διαβίβαση 
στην αναθέτουσα αρχή της προαναφερθείσας έκθεσης πεπραγμένων (όπως και η τελική 
απολογιστική έκθεση την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου) και η 
αντίστοιχη πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την Αρμόδια Επιτροπή βάσει 
του σχετικού πρακτικού. Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 
134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015), μετά την προσκόμιση νόμιμου 
παραστατικού και των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως 
ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. 
 

 
Θεωρήθηκε 

  
Συντάχθηκε 

Ημερ 21-3-2018   Ημερ.21-03-2018 
 
 

ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 
 
 

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

Προϊ/νη Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης 

και Πληροφορικής 

  
 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΣ 
 
 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  
 

(Οικονομολόγος με γνώσεις 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

 
 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

                                                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Σύμβουλος Υποστήριξης  Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της 

Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των 

Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 

α/α Παραδοτέο 

Κόστος/ 

Παραδοτέο 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

(1) 

Αριθμός 

Παραδοτέων 

(2) 

Σύνολο Ανά 

Κατηγορία 

(3)=(1)Χ(2) 

1.1 

Ετήσιες Εκθέσεις 

Αξιολόγησης πορείας 

υλοποίησης έργων ΒΑΑ 

…………………€ 5 …………………€ 

1.2 
Τελική Έκθεση 

Αξιολόγησης ΒΑΑ   
…………………€ 1 …………………€ 

2.1 
Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνων 
…………………€ 1 …………………€ 

2.2 

Εκθέσεις ενημέρωσης – 

επικαιροποίησης  του 

Σχεδίου Διαχείρισης 

Κινδύνων  

…………………€ 3 …………………€ 

3.1 
Έρευνες Πεδίου  

– Εμπειρογνωμοσύνες  
…………………€ 2 …………………€ 

3.2 Τεχνικές Εκθέσεις  …………………€ 5 …………………€ 

(4) Σύνολο Προϋπολογισμού  (χωρίς ΦΠΑ)                                           …………………€ 

(5) ΦΠΑ 24%                                                                                [24% Χ (4)]  …………………€ 

(6) 

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)                                [(5)+(4)] 

 

(Ολογράφως):  

………………..€ 

 

 

Υ̟ογραφή Νόµιµου 

Εκ̟ροσώ̟ου 

 

Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
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: Κυδωνίας 29, Χανιά, Κρήτης Τ.Κ. 73135 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αγλαϊα Σιώμπου, Χριστόφορος Παπάς 

- Τηλέφωνο: 2821 3 41760, 2821 3 41643 

- Ηλ. ταχυδρομείο: g-promitheis@chania.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Σύμβουλος Υποστήριξης του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια 

της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των 

Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής¨ του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020,                         

CPV 75112100-5 

 - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- 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 αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 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): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

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 [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

[……] 
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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 

ασφάλισης
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

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 ;
xxi

 

 

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): 
xxii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiii

; 

 

 

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 

καταστάσεις
xxiv

 : 

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 περιστάσεις
xxv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος 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 

εγκατάστασής
xxvi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxvii

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονται
xxviii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάν
xxix

. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Δήμο Χανίων, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς της 

διαδικασίας αναθέσας της υπηρεσίας: «Σύμβουλος Υποστήριξης  Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής 

Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση 

του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 

2014-2020» στα πλαίσια της με αρ.πρωτ. 19353/24-04-2018  αναλυτικής πρόσκλησης για την 

ανάθεση της προαναφερθείσας υπηρεσίας.  

 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

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

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

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

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

λήφθηκαν.  

xx
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxvii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




