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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Συμβούλου
Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την Παρακολούθηση των
Έργων: Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 με
τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/τ. Α΄) και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α΄/23-12-2014), όπως ισχύει.
2. 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)» όπως ισχύει.
3. Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. με αριθμό C (2014) 10175 final/18-12-2014
που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 με την οποία αναδιαρθρώθηκε
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (Φ.Ε.Κ. 716/τ. Β΄/24-4-2015).
5. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/7-6-2010).
6. Την με αρ. 69/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην
ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης
στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.
7. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ 1016/18-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 5968/τ. Β΄/31-12-2018), με την οποία αντικαθίσταται η αρ.
110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3521/τ. Β΄/1-11-2016) Υ.Α. με τίτλο «Τροποποίηση
και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (Φ.Ε.Κ. 1822/τ. Β΄) υπουργικής
απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 –
2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
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2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Φ.Ε.Κ. 5968/τ. Β΄/31-12-2018)».
8. Την υπ' αριθμ. 134453/23-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β'/28-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση
με τίτλο «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').
9. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης
και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως
τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ. 131404/18-12-2019 (Φ.Ε.Κ. 4830/τ. Β΄/24-12-2019)
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
10. Την με αρ. πρωτ. 814/26-2-2016 (ΑΔΑ: ΩΑΜΗ7ΛΚ-ΞΦΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
για την ένταξη της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.
"ΚΡΗΤΗ" 2014-2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ:
5000362.
11. Την με αρ. πρωτ. 54544/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΟΡ465ΧΙ8-ΛΔΡ) απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω (σχετ. 8) πράξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017 στη ΣΑΕΠ – 0021 με Κωδικό
2016ΕΠ00210003.
12. Την με αρ. πρωτ. 1996/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με την
οποία εγκρίνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών –
Παρόχων Υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 20142020».
13. Την με αρ. πρωτ. 275/21-1-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 61947ΛΚ-ΙΒΗ) με
την οποία εγγράφεται στον εν λόγω Κατάλογο η Κατσοπρινάκη Χρυσάνθη στην Κατηγορία Β3:
Σύμβουλοι.
14. Την αρ. πρωτ. 4052/2-9-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Υπηρεσίας μας προς έγκριση
από τον Περιφερειάρχη Κρήτης της ανάθεσης του ανωτέρω έργου στην Κατσοπρινάκη
Χρυσάνθη.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Την ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, με ΑΦΜ: 075053165, Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, η οποία έχει
εγγραφεί με την ανωτέρω (13) σχετική απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Κρήτης στον
Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ. Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης, στην κατηγορία: Κατηγορία Β3: Σύμβουλοι, να υποβάλλει προσφορά
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με
τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, το έργο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ.
Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την Παρακολούθηση των Έργων: Δημοσιότητα, Προβολή
και Πληροφόρηση δράσεων Ε.Τ.Π.Α. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 & Δημοσιότητα, Προβολή
και Πληροφόρηση δράσεων Ε.Κ.Τ. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020».

Επιλέγεται η συγκεκριμένη ανάδοχος, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για το εν λόγω έργο.
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1. Αντικείμενο του Έργου
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην υποστήριξη της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την
Παρακολούθηση των Έργων: Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων Ε.Τ.Π.Α. του
Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 & Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων Ε.Κ.Τ. του Ε.Π.
«Κρήτη 2014-2020», τα οποία εντάχθηκαν στην Τεχνική Βοήθεια του προγράμματος και
συμβασιοποιήθηκαν στις 16/7/2020, μετά από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό .
Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου της αναδόχου περιλαμβάνει:
1. Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης ως δικαιούχου των ως
άνω έργων προκειμένου για :
 Την ικανοποίηση των διαδικασιών που απορρέουν από το Σ.Δ.Ε. Ε.Σ.Π.Α. 20242020.
 Την τήρηση του φακέλου των έργων.
2. Ικανοποίηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
απέναντι στον ανάδοχο (π.χ. παροχή στοιχείων σχετικών με ενταγμένες πράξεις του Ε.Π.
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020», προεγκρίσεις πλάνων δημοσιότητας κλπ.) προκειμένου για την
ομαλή υλοποίηση των παραπάνω έργων.
3. Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δράσης για τον έλεγχο
των παραδοτέων του αναδόχου των έργων: Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση
δράσεων Ε.Τ.Π.Α. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 & Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση
δράσεων Ε.Κ.Τ. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων
διαδικασιών παρακολούθησης και παραλαβής.
4. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων.
5. Επικοινωνία με τον ανάδοχο των έργων, στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης αυτών.
6. Υποστήριξη της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την οργάνωση λοιπών δράσεων
δημοσιότητας του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

2. Παραδοτέα - Παρακολούθηση - Παραλαβή του έργου
Τα Παραδοτέα του έργου θα είναι διμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις και θα υποβάλλονται σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του διμήνου
αναφοράς.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων
της Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) η οποία
θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής.

3. Διάρκεια του έργου
Η διάρκεια του έργου είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.
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4. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του άξονα 6
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Π.Α.», του Ε.Π. «Κρήτη 2014 – 2020».
Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης», της ΣΑ
ΕΠ0021 του Π.Δ.Ε, με Κωδικό 2016ΕΠ00210003.
Η ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής της αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή της Αναδόχου, καθώς και τα
γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδα της, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά και ισόποσα, μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή ενός
εκάστου από τα παραπάνω αναφερόμενα παραδοτέα.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, στο δε ποσό πληρωμής θα γίνεται παρακράτηση του
αναλογούντα φόρου στην προ Φ.Π.Α. αξία του τιμολογίου, καθώς και όλες οι προβλεπόμενες
νόμιμες κρατήσεις.

5. Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 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
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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).
2.

Όταν ο προσφέρων

α.) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.
β) εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα)
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό
αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος
αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
3.
Αποκλείεται επίσης από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,
β) εάν ο οικονομικός φορέας 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
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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,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα αρχή
διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση
να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 22 περ.84 Ν.4441/2016 (ΦΕΚ
Α 227/6.12.2016 και με την παρ. 5 άρθρου 235 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019),
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα μέσα, ότι ο οικονομικός
φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά του.
4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις
5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 παρ. 10, 11, 12 του
Ν.4497/2017, ΦΕΚ Α 171/13.11.2017, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

6. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφοράς
1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 119 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
και β) της παρ. 2 και του άρθρου 12 της αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017)
Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
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και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ. 131404/18-12-2019 (Φ.Ε.Κ. 4830/τ. Β΄/2412-2019) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ισχύει.
2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, μέχρι την Παρασκευή 18
Σεπτεμβρίου 2020, από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο
αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο
φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
προσφέροντος.
Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων
της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ,
εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα
πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης πριν ή κατά την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα 14:00.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα
πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
Α. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης, (αντίστοιχο του T.E.Υ.Δ. σύμφωνα με το
άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016). Ο Προσφέρων συμπληρώνει το σχετικό πρότυπο. που
περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), του Προσφέροντα, με την οποία δηλώνεται
ότι:
α)
δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του οικονομικού φορέα όπως έχουν
δηλωθεί στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης ή σε περίπτωση μεταβολής προσκομίζει τα αντίστοιχα στοιχεία.
β)
Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης
3. Tα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:
I.

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

II.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ,
για φορείς μη Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης
ή για κάθε νόμιμη χρήση.

III.

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.

IV.

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
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του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.

V.

Αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του
Προσφέροντα όπως αυτή δηλώνεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης της παραγράφου 1.

VI.

Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών των οικονομικών χρήσεων των
ετών 2017, 2018 και 2019.

VII.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας προκειμένου
αυτό να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Β. Τεχνική Προσφορά
Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται:
•
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η υποψήφια Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το
έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
•

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.

Γ. Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, 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 υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Η υποψήφια Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του
έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και
εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται
ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από την ανάδοχο.
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που
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
παρούσας Πρόσκλησης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι η υποψήφιοα Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερη
από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση.

7. Ισχύς Προσφοράς
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 την προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει
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8. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά της υποψηφίου και εφόσον
ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
ανάθεσης του έργου και θα κληθεί για υποβολή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την
κοινοποίησή της, Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 72 του Ν.4412/2016, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής και τη διαπίστωση της εγκυρότητάς της θα κληθεί
η Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.pepkritis.gr.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Εσωτερική Διανομή:
1. Φάκελος Έργου
2. Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β2΄, Γ΄
Σταύρος Αρναουτάκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)
[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄)]
Για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ. Δ. Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης για την Παρακολούθηση των Έργων: Δημοσιότητα, Προβολή και
Πληροφόρηση δράσεων Ε.Τ.Π.Α. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 & Δημοσιότητα, Προβολή και
Πληροφόρηση δράσεων Ε.Κ.Τ. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020».

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 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: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κώδικας: ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 7 / ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 71202
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
- Τηλέφωνα επικ.: 2813404528, 2813404513
- Ηλ. ταχυδρομείο: efragkiadoulaki@mou.gr, georandr@mou.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pepkritis.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Ανάθεση με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119
του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα 10, 11 και 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ.
Β΄/3-3-2017) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ. 131404/18-12-2019
(Φ.Ε.Κ. 4830/τ. Β΄/24-12-2019) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων του έργου
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την
Παρακολούθηση των Έργων: Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων
Ε.Τ.Π.Α. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 & Δημοσιότητα, Προβολή και Πληροφόρηση δράσεων
Ε.Κ.Τ. του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020».
V): 71356200-0 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Υ.Δ. 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:
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:
Α
ρ
Τηλέφωνο:
μ ταχυδρομείο:
Ηλ.
ό
Διεύθυνση
στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δ
δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
ιΓενικές πληροφορίες:
ο
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
ςμ

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

ι
ή
κ
ρ
α
ή
ρ
μ
ή
ό
δ
μ
ιε
ο
σ
ια
ii

ί
α
ε
π
ι
χ
ε
ί
ρ
η
σ
η
iii
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiv
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. σ
υ
2.
μ δ
ω
μ
3.
α
ρ
επ
ο
τά τ
4.
δ
ο
ρ
τ5.
ο
ν
χ
ο
η
κ
ο
ή
μ
viii
6.
ίο π
μ
α
ια
σΛόγοι που σχετίζονται με ποινικές Απάντηση:
κ
vi
ιμ
ε καταδίκες:
ρ
vii
δ
ο
ε
α
ιπ
τγ
Υπάρχει
αμετάκλητη
καταδικαστική [] Ναι [] Όχι
κ
ο
κ
ιή απόφαση εις βάρος του οικονομικού
ίκ
λ φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxii το
η
η οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
ά
εσ
μ διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
ρ
η
εα
γ εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
τ ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους
γ
α
εκ
ι που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
σ
σ
κ καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
λ
ίό
ή
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
α
δ
μ οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
ω
ο αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
α
κ
ν
ρ
τα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
γ
α
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
ια
ά
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
π
ν
ή
των εγγράφων):
ά
ό
ω
[……][……][……][……]xiii
λ
εσ
Ε
λ
π
ηα)
γ
εvαά Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
κ
ν
προσδιορίζοντας
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
ς
ρ
λαφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
ά
ή
ν
καταδίκης,
μ
ν
μ
α Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β)
β) [……]
ο
ο
α
ι
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
ρ
μ
τφκαταδικαστική
απόφαση:
,
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
εα
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
ές
α
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
ς
σν
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
δ
υ
των εγγράφων):
ερα
ν
φ
[……][……][……][……]xv
μ
α
δ
έ
π
σ
εορ
τό
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύ
π
Ε
[……]
α
ά
ρ
ν
ξ
η
ν
α
ισ
χ
ε
π
ετ
ι
ρ
ικ
ο
γ
ύ
ρ
ά
λ
ψ
τό
εγ
ο
τυ
α
α
π
μ
έο
τκ
λ
ρ
ε
α
ι
σ
π
μ
ο
ο
υ
ύ
α
λ
υ
ή
τ
φ
ο
θ
κ
η
ά
κ
θ
α
α
ν
xvii
ρ
σ
η
xvi
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει [] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
την πληρωμή φόρων ή εισφορών
κ
ο
ι
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ω
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ν όχι αναφέρετε:
Εάν
ι Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
α)
α)[……]·
α)[……]·
κ
πρόκειται:
ή
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
β)[……]
β)[……]
ς
γ)Πως
διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
α
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
σ
απόφασης;
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
φ εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
Η
ά
δεσμευτική;
-[……]·
-[……]·
-λ Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
ι
έκδοσης
απόφασης
-[……]·
-[……]·
-σΣε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
η
εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
ς
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
xviii
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
στην
Ελλάδα και φορέας
στη χώρα
στην
οποία είναι
δ)
Ο οικονομικός
έχει
εκπληρώσει
Εάν ναι, να
Εάν ναι, να
τυχόν
εγκατεστημένος
; καταβάλλοντας
τις υποχρεώσεις
του είτε
αναφερθούν
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
λεπτομερείς
λεπτομερείς
ασφάλισης που οφείλει
πληροφορίες
πληροφορίες
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση,
[……]
[……]
των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xix
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται εγγράφων): xx
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα,
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
ε
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
ρ
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
γ
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
α
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
τ
Ναι [] Όχι
ι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
κ
που λήφθηκαν: […….............]
ο
Βρίσκεται
ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ύ
ο
π πτώχευση, ή
α)
δ διαδικασία εξυγίανσης, ή
ο
β)
ιγ) ειδική εκκαθάριση, ή
κ αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
α
δ)
α από το δικαστήριο, ή
δ
ή
ί έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
ή
ε)
ο
π
συμβιβασμού,
ή
υ
ο
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
xxi
τ
δραστηριοτήτων,
ή
ε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
ζ)
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
α
προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου
π ναι:
Εάν
-ό Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
τ
ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται
ι εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης
να
ς
υπόψη
της
εφαρμοστέας
εθνικής
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
α
συνέχε
συνέχιση της επιχειρηματικής του
λκ
εό
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ιλ
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
το
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
υ
ο
εγγράφων): [……][……][……]
θ
υ
Έχει
διαπράξει ο οικονομικός φορέας Ναι [] Όχι
ε
ρ
σ
γςΕάν
ο
ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
ί
β
πληροφορίες:
κ
α
ςα
ρ
τ
ό
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με
σκοπό
τη
στρέβλωση
του
ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη
τυχόν
σύγκρουσης
συμφερόντωνxxv, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση
συνδεδεμένη
με
αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της
δ
Εάν
ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
ι
α
πληροφορίες:
δ
Έχει
επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή [] Ναι [] Όχι
ι επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxvii κατά
ή
κτην εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
α
πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σ
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με
ί
αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης
α
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως
ς
αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή
σ
άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
ύ
Εάν
ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
ν
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
α
μέτρα αυτοκάθαρσης;
ψ
[] Ναι [] Όχι
η
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα
ς
που λήφθηκαν:
[……]
τ
η
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων
κατά
την
παροχή
των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά
ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςxxviii;
του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονταιxxix, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
α
π
β)
ε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
υ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
θ
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
επροκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
ίυποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
α
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
ςδιαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
μ
ε
Ημερομηνία,
τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
π
ρ
ό
σ
β
α
σ
η
σ
ε
ε
θ
ν
ι
κ
ή
β
ά
σ
η
δ
ε
δ
ο
μ
έ
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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.

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.
iii

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.
iv

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).
v

vi

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

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).
vii

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.
viii

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.
ix

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”.
x

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.".
xi
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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 )
xii

xiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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)
xvi

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

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).
xviii

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
xix

xx

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxiii

Άρθρο 73 παρ. 5.

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

xxv

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxvi

Πρβλ άρθρο 48.

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

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.
xxviii

xxix

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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.
xxx
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