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       ΜKS Διαφημιστική – 
                                                                           Μεταξαράκη Αικατερίνη  

       Μπιζανίου 10 , 

       Τ.Κ Ηράκλειο , 712 01 

       Τηλ.2821341, 2810341986,  

       2810285542                                                                         

        katerina@mksadv.gr 

ΘΕΜΑ:  Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της  Υπηρεσίας: 

Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της  Στρατηγικής  Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης με τίτλο:  “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους 

αειφορίας και κοινωνικής συνοχής”, 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 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.  
4. 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. 

5. Παρ. 18 του άρθρου 43 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’) 

6. 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 

Χανιά,   15/04/2019  

Αρ.Πρωτ 17694 
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Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»  

7. 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 για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. 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». 

9. 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΄))» 

10. Τη με αρ. 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. 

11. Την υπ’ αριθμ. 2198/7-4-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΝΦ7ΛΚ-ΛΡΛ) Απόφασης Περιφερειάρχη Κρήτης με 

την οποία ορίστηκε ο Δήμος Χανίων ως ενδιάμεσος φορέας του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 και 
έγινε η ανάθεση καθηκόντων/αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων 

της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού 

Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής». 

12. Τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ 2014-2020  http://www.pepkritis.gr/wp-

content/uploads/2016/05/EO_2014-2020_v30_5.pdf 
13. Το εγκεκριμένο τεύχος Στρατηγικής Επικοινωνίας Ε.Π. Κρήτης 2014-2020  διαθέσιμο στο  

http://www.pepkritis.gr/wp-content/uploads/2016/05/STRAT_EPIK.pdf 

14. Το Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186/Α)  «Διαφάνεια στη Διαφημιστική Προβολή του Δημοσίου και 
του Ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» 

15. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄/20-3-2007),  «Καταχωρήσεις Δημοσιεύσεων των Φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

16. Tο άρθρο 12 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163/Α) για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε 

φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.  

17.  Το Ν.4339/2015 : Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την EP.T. Α.Ε. ανώνυμης 

εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων, 

Άρθρο 52, 53 και 54. 

18. Την υπ’αρ. 282/2018 (ΑΔΑ: 7Τ2ΝΩΗ5-Θ6Κ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

19. Την υπ. Αριθμ.784/12-04-2019  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση ποσού 

6.000,00 Ευρώ, Κ.Α.Ε. 69-6117.014 , Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων, έτους 2019. 

20. Τη με αρ. πρωτ. 2876/24-07-2018 (ΑΔΑ. Ψ3ΧΧ7ΛΚ – Ζ23)  Απόφαση της Περιφέρειας 

Κρήτης  περί ένταξης της πράξης «Επικοινωνία – Δημοσιότητα – Δικτύωση Στρατηγικής 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χανίων» , με Κωδ. ΟΠΣ 5021736 και το εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο αυτής στο Ε.Π.Κρήτης 2014-2020.  

21. Τη με αριθμό 640/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΚΓΩΗ5-ΞΜΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5021736 και τίτλο: 

Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της  Στρατηγικής  Βιώσιμης Αστικής 
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Ανάπτυξης με τίτλο: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους 

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

22. Την υπ’αριθμ. 843/2018 (ΑΔΑ:ΨΗΘΩΩΗ5-ΡΡΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 

με θέμα την Έγκριση του Προγράμματος Επικοινωνιακής Προβολής Δ.Χανίων για το έτος 

2019. 

23. Τη με αρ.πρωτ.1229/08-03-2019 έγκριση της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

Περιφέρειας Κρήτης προς τον Δήμο Χανίων  για την χρήση του Κατάλογου Παρόχων 

Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας.   

24. Το με αριθμό πρωτ. 68/15-01-2019 (αρ.πρωτ.εισερ.653/17-01-2019) Έγγραφο της Ε.Υ.Δ. 

Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με θέμα την  έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού 
26.000,00€ της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 501736  και ενάριθμο κωδικό Π.Δ.Ε. 

2018ΕΠ00210030. 
25. Τη με αριθμό πρωτ. 25541/01-02-2019 – ΑΔΑ:ΩΒΛΛ7ΛΚ-4ΒΣ  (αρ.πρωτ.εισερ.6437/11-02-

2019)  Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης με θέμα 

την  έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού 26.000,00€ της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 

και ενάριθμο κωδικό Π.Δ.Ε 2018ΕΠ00210030.  
26. Την ανάγκη  του Δήμου Χανίων για το βέλτιστο σχεδιασμού και  υλοποίηση των δράσεων 

δημοσιότητας της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Την εταιρία MKS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,  η οποία έχει εγγραφεί με  την υπ’ 

αριθμ. 1198/07-03-2019 (ΑΔΑ: 6Π5Υ7ΛΚ-Β1Ψ) 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.4 Δημοσιότητα, Προβολή και 

πληροφόρηση,  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: «Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της  

Στρατηγικής  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου 

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

Επιλέγεται η συγκεκριμένη εταιρία,  γιατί  εκπληρώνει όλες τις  απαραίτητες προϋποθέσεις 

γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η  Αναθέτουσα Αρχή για το εν λόγω έργο.  

Ο  προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 20.967,74€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%)  5.032.26€, 

δηλαδή σύνολο 26.000,00€ 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 και την  25/04/2019  από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.30  σε  φάκελο σφραγισμένο 
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προς τη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ όπου θα αναγράφονται 

ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία  γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας: «Δράσεις 

Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της  Στρατηγικής  Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με 

τίτλο: “Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και 

κοινωνικής συνοχής”, Ε.Π. «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- ΠΡΟΤΥΠΟ 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, για το 

σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 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.  
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2. Tα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:  

 
I. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης διαφημιστικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3688/2008 που τροποποιεί το 
Π.Δ.261/1997. 

II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης  τελευταίου τριμήνου 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 

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. 

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

ενήμεροι ως προς τις  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  

IV. 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  προσωπικό   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. 

V. Για παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση β’, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων (Σ.ΕΠ.Ε), 

έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 
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χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς.  

Διευκρινίζεται ότι Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΕΞ-

184471/2018/10001/31.05.2018 έγγραφο της Επιθεώρησης Εργασίας, από την 

Παρασκευή 25-05-2018 έχει ενεργοποιηθεί στην πύλη του ΣΕΠΕ (sepenet.gr) η 

ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης σχετικά  

με την χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. Οι 

εγγεγραμμένοι χρήστες για την διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτηση τους 

μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία για την έκδοση του εν λόγω 

εγγράφου.  

Σε περίπτωση μη προσκόμισης του ανωτέρω πιστοποιητικού  από την παραπάνω  

Διεύθυνση, και μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού από τον 

ανωτέρω φορέα, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση  που θα αναφέρει 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 έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Για τις περιπτώσεις συμμετοχής σε σύναψη δημοσίων συμβάσεων οικονομικών  

φορέων που δεν απασχολούσαν προσωπικό, για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής, δεν προκύπτει η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, εφόσον δεν 

εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2γ' του άρθρου 73 του Ν.4412/2016  

Για την απόδειξη του ανωτέρω λόγου υποχρεούται να καταθέσουν Υπεύθυνη 

Δήλωση. 

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

κράτους εγκατάστασης, έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του .  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 
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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. 

VII. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, 

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 

Εσόδων. 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, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

VIII. 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. 

IX. Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο οικονομικός φορέας: 
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 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 την 

υλοποίηση, ώστε να  ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της ζητούμενης υπηρεσίας 

(μεθοδολογία υλοποίησης και εργαλεία υποστήριξης). 

 Ομάδα έργου με σαφείς αρμοδιότητες μελών στην υλοποίηση του. 

 

«Γ. Οικονομική προσφορά» 

Στην οικονομική προσφορά, δίνεται το προσφερόμενο ποσό μετά από έκπτωση επί του 

συνόλου των παραδοτέων, με ανώτατο προϋπολογισμό το ποσό των  20.967,74€ επιπλέον 

Φ.Π.Α.(24%) 5.032.26 €, δηλαδή σύνολο 26.000,00€ και ανάλυση αυτού το ποσού ανά 

παραδοτέο στον ΠΙΝΑΚΑ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του συνημμένου στην παρούσα πρόσκληση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.   Ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και 

αξιολογείται επί της προσφερόμενης τιμής του συνόλου αυτών,  συμπληρώνοντας 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. 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 
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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.   

Η εγγυητική θα πρέπει να εκδοθεί  από πιστωτικό 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. 

Οι 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,  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 ημερομηνία πρόσκλησης , θ) 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 ι) στην 
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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:  

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), 
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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. 

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.   
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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 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: Δράσεις Επικοινωνίας – Δημοσιότητας – Δικτύωσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης  με τίτλο: «Η Αναζωογόννηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφόρίας 

και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» με Κ.Α.2018ΕΠ00210030 (σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ. 2876 /24-07-2018 ΑΔΑ. Ψ3ΧΧ7ΛΚ-Ζ23  Απόφαση  ένταξης της πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 
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5021736 , στο Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης). Η πράξη συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.            
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1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-  ΤΕΥΔ 
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 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 


