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Ημερομηνία 
ανάρτησης 

ΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 24.03.2020 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ημερομηνία 
Ημ. Μην. Έτος 

Ημέρα 
εβδομάδας 

Ώρα 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

3.04.2020 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00 π.μ. 

 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
€15.000,00 πλέον ΦΠΑ €3.600,00 ήτοι, €18.600,00 με 
ΦΠΑ  

 

Χρονική διάρκεια του Έργου : 

 

1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης 

ΠΡΟΣ: (από πρόσκληση ή ορισμένη λιστα) 

1. 

2. 

3. 
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Έχοντας υπ’ όψη:  

1.1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

1.2. Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

1.3. To Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010, 

όπως ισχύει. 

1.4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95), άρθρο 83 παρ. 1, όπως ισχύει. 

1.5. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων", άρθρου 2 παρ. 12 περ. γ΄, όπως ισχύει. 

1.6. Το Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – 

Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων 

Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων 

ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει. 

1.7. Το Ν. 4013/2011 όπως ισχύει 

1.8. Την υπ’ αριθ. ΔΣ 1/27.01.2020 απόφαση ΔΣ του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την πρόσκληση υποβολής προσφορών, δυνάμει της απόφασης ΔΣ 1/27.01.2020, από τους 

ενδιαφερόμενους, βάσει του προβλέψεων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, για την επιλογή Αναδόχου 

με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή παρόχου υπηρεσιών εξωτερικού 

συνεργάτη «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ» χρονικής διάρκειας 1 έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 

προϋπολογισμού €15.000,00 πλέον ΦΠΑ €3.600,00. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται πρέπει 

να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Οι όροι και οι διαδικασίες της πρόσκλησης αναφέρονται στα 

επόμενα. 

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) επιθυμεί την παροχή υπηρεσιών σύμβουλο 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και επάρκειας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και γιαυτό καλεί τους 

ενδιαφερομένους να υποβάλλουν προσφορά όπως περιγράφεται στα επόμενα.  

ΑΔΑ: ΩΩΚΨ469ΗΛΙ-Μ3Φ
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ΑΡΘΡΟ 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 ΙΣΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το κείμενο ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που διέπει τις 

δημόσιες συμβάσεις και ιδιαίτερα σύμφωνα με:  

2.1.1 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 

2.1.2 Το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως επιβάλλει από 

την χρήση 2019 και όπως ισχύει. 

2.1.3 To Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού ΝΠΔΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3871/2010, 

όπως ισχύει. 

2.1.4 Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95), άρθρο 83 παρ. 1, όπως ισχύει. 

2.1.5 Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων", άρθρου 2 παρ. 12 περ. γ΄, όπως ισχύει. 

2.1.6 Το Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – 

Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, 

προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, 

εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών», όπως ισχύει. 

2.1.7 Το Ν. 4013/2011 όπως ισχύει. 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

- Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ. 

- Τηλέφωνο: + 30 26610 39813 

- Fax: + 30 26610 40088 

- E-mail: corfucci@otenet.gr & info@corfucci.gr  

2.3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Η Πρόσκληση διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (http://www.corfucci.gr/) και θα 
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (www.diavgeia.gov.gr) και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr). 

2.4 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή εγγράφως διευκρινήσεις ή/και ερωτήσεις  

γίνεται ηλεκτρονικά στα email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr, ή εγγράφως στην διεύθυνση 

Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 14:00, κα Ε. Κόκοτα ή κα. Μ. 

Μπόρτς, Τηλέφωνο: + 30 26610 39813, Fax: + 30 26610 40088, site: www.corfucci.gr. Οι διευκρινήσεις 

ή ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) εργάσιμες πριν την ημερομηνία υποβολής 

προσφοράς άλλως δεν γίνονται αποδεκτές. Απαντήσεις επί των διευκρινήσεων ή ερωτήσεων θα 

αναρτηθούν στο ιστότοπο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας http://www.corfucci.gr/ μέχρι και μια (1) 

ημέρα πριν την ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΔΑ: ΩΩΚΨ469ΗΛΙ-Μ3Φ
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2.5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, επί της οδού Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου στην Κέρκυρα, 

την 3.04.2020 και ώρα 09:00 π.μ.. 

2.6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της παρούσας διαδικασίας και συμμετοχής προσφέροντος σ' αυτήν, της νομιμότητας 

της διενέργειας και τις πράξεις της Αναθέτουσας Αρχής έως και της κατακυρωτικής απόφασης 

υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 127. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 

με το ένα τοις εκατό (1%) επί της αξίας του π/υ. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 

επάρκειας του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ . Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (ΝΠΔΔ) υλοποιεί 2 έργα του 

INTERREG Greece-Italy τα IconWomen και InnoNets και 1 έργο INTERREG Greece-Albany το CBTB και 1 

έργο ΕΣΠΑ της ΕΥΔ-ΠΙΝ (Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου του Επιμελητηρίου). Ο Σύμβουλος σε 

αυτό το αντικείμενο για το 2020 θα επιμελείται της υλοποίησης όλων των ανωτέρω και όλων των 

θεμάτων διαχείρισης και επαφών με τις αρχές και θα αναπτύσσει και προτάσεις για συμμετοχή σε νέα 

έργα. Συγκεκριμένα: 

Α. Η πράξη ICON WOM-EN, «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen 

Enterprises» με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN, στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης στους τομείς RIS των περιφερειών και στην οικοδόμηση της ικανότητας των τοπικών 

φορέων να υποστηρίζουν καλύτερα τις γυναίκες επιχειρηματίες να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις 

επιχειρήσεις τους, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας και αναπτύσσοντας 

διασυνοριακά δίκτυα. Επίσης, θα καταβάλει προσπάθειες για τη δημιουργία ενός πιο θετικού 

περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα των γυναικών, ενώ μέσω της οικονομικής χειραφέτησης 

των γυναικών θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, καθώς και στη 

δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη.  

Οι εταίροι του έργου είναι: 

1. Γενική Γραμματεία Ισότητας (GR), 

2. Ολυμπιακή, Αναπτυξιακή Εταιρία της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος (GR), 

3. Επιμελητήριο Κέρκυρας (GR), 

4. Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (GR) 

5. Δήμος του Maglie (IT). 

Το αντικείμενο του Επιμελητήριου Κέρκυρας περιλαμβάνει εργασίες στα πλαίσια των πακέτων 
εργασίας 1,2,3,4 και 5 π/υ ύψους €162.405,50. Από τον π/υ €27000 αφορούν staff cost, €1200 office 
& administration, €2805,50 travel & accommodation, €127600 external services (εκτέλεση με ανάθεση 
σε τρίτους), €3800 equipment (προμήθεια-ανάθεση σε τρίτους). Οι εργασίες στο πλαίσιο των 
Πακέτων Εργασίας 1,2 και 5 (ΠΕ1:Παραδοτέο 1.3.2: Αναφορές Προόδου και ενέργειες διοικητικής και 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης,Παραδοτέο 1.3.3: Συναντήσεις έργου, ΠΕ2: Παραδοτέο 2.3.1: 
Ηλεκτρονικό υλικό προώθησης, Παραδοτέο 2.3.2: Έντυπο υλικό προώθησης, Παραδοτέο 2.3.3: 
Ημερίδα ενημέρωσης, Παραδοτέο 2.3.4: Οργάνωση εσωτερικής τελικής δημόσιας εκδήλωσης, 
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ΠΕ5:Παραδοτέο 5.3.1: Εργαστήριο αντιμετώπισης εξειδικευμένων αναγκών – 
εκπαίδευσης,Παραδοτέο 5.3.2:  Τελική αναφορά και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
έργου,Παραδοτέο 5.3.3: Τελικό συνέδριο) έχούν προκηρυχθεί έναντι 56.300,00€ περιλαμβανομένου 
ΦΠΑ). Οι εργασίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 3 και 4 (Παραδοτέο 3.3.1: Τοπικοί χάρτες της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και καταγραφή προβλημάτων των υφιστάμενων και εν δυνάμει 
επιχειρηματιών, Παραδοτέο 3.3.2: Χαρτογράφηση σε ΓΣΠ-Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών- της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ΠΙΝ, Παραδοτέο 4.3.1: Περιφερειακά δίκτυα-υποστηριξη για 
6 μήνες, Παραδοτέο 4.3.2: Οδηγός εμπνευσμένων καλών πρακτικών) ύψους 69.300,00€ με ΦΠΑ που 
έχει ανατεθεί με σύμβαση συνεργασίας in-house στην ΑΝΕΤΕΚ η οποία το προκηρύσσει. Οι 
προμήθειες δεν έχουν προκηρυχθεί. Το έργο έχει παραταθεί κατά 12 μήνες και χρήζει αναμόρφωσης 
π/υ. Ο Ανάδοχος για το αντικείμενο αυτό οφείλει να επιμεληθεί όλων των εσωτερικών διαδικασίων 
(διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση ταξιδιών, διαχείριση τεκμηρίωσης staff cost, αναθέσεις σε 
τρίτους προμηθειών,  διαχειριση διαδικασιών για εταίρους – ΚΤΓ – Διαχειριστική – Επαλήθευτές - 
Ελεγκτικές Αρχες, αναλήψεις υποχρεώσεων, υποστήριξη επιτροπών Επιμελητηρίου και υπηρεσίας 
για παραδοτέα και πληρωμές) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και των ΥΠΑΣΥΔ και των 
διαδικασιών του έργου (project leader και εταίρους, ΚΤΓ, Διαχειριστική, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, 
ετήσιες αναφορές, επιμέλεια ελεγκτικών διαδικασιών, τροποποιησεις χρονοδιαγραμματος και π/υ, 
κλπ) επιμέλεια και επίβλεψη έγκαιρης χρηματοδότησης ώστε να μην επιβαρύνεται το Επιμελητήριο 
και να μην διαφύγουν πόροι.   

Β. Η πράξη INNONETS «Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα (Innovative Networks for the 

Agrifood sector), αναφέρεται σε Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, Προώθηση της επένδυσης των 

επιχειρήσεων και Έρευνα και Καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ επιχειρήσεων, 

ερευνητικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων ανάπτυξης και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, με έμφαση 

στην προώθηση των επενδύσεων στην ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, μεταφορά τεχνολογίας 

και Παροχή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών 

(clusters) κατά μήκος των συνόρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

Το εταιρικό σχήμα της πράξης αποτελείται από: 

• Την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Επικεφαλής Εταίρος, LB – Region of Ionia Islands) 

• Την Περιφέρεια της Απούλια (Εταίρος, PB2 - Apuglia Region) 

• Το Πολυτεχνείο του Μπάρι (Εταίρος, PB3 - Polytechnic University of Bari, Department of 

Civil Engineering and Architecture (DICAR)) 

• Το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Εταίρος, PB4- Chamber of Corfu) 

• Το Συνεταιρισμό LEGA COOP (Εταίρος, PB5- LEGA REGIONALE DELLE COOPERATIVE E 

MUTUA DI PUGLIA) 

Το αντικείμενο του Επιμελητήριου Κέρκυρας περιλαμβάνει εργασίες στα πλαίσια των πακέτων 

εργασίας 3,4 και 5 π/υ ύψους €123.538,92. Από τον π/υ €23428,79 αφορούν staff cost, €3330,48 office 

& administration, €13890 travel & accommodation, €82570,92 external services (εκτέλεση με ανάθεση 

σε τρίτους), €1018,73 equipment (προμήθεια-ανάθεση σε τρίτους). Οι εργασίες στο πλαίσιο των 

Πακέτων Εργασίας 3 και 5 (δραστηριότητες 3.4.2a Εντοπισμός κα χαρτογράφηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας στον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, 3.4.2b Μεθοδολογικό μοντέλο 

μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα αγροδιατροφικών προϊόντων, 

3.4.2c Ταξινόμηση των αναγκών και των ιδεών για τη μεταφορά της καινοτομίας από τα ερευνητικά 

ιδρύματα στους παραγωγούς, σύμφωνα με τους θεματικούς πυλώνες του κάθε Living Lab , 5.4.1 

Στρατηγικές κατευθύνσεις για την συμμετοχή του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στη κατεύθυνση της 

βιώσιμης διαχείρισης τροφίμων, 5.4.2 Μεθοδολογική προσέγγιση και πρότυπα χρηματοδότησης στο 
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πλαίσιο Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships, PPP ) έχούν 

προκηρυχθεί έναντι €36.232,92  περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι εργασίες στο πλαίσιο του Πακέτου  

Εργασίας 4 (Παραδοτέο 4.4.4: Λειτουργία του Θεματικού Εργαστηρίου Μεταφοράς Γνώσης 

«Μηδενικά Απόβλητα Τροφής» [Deliverable 4.4.4.:  Operation of "0 Food Waste" Thematic Living Lab], 

Παραδοτέο 4.4.5: Λειτουργία του Θεματικού Εργαστηρίου Μεταφοράς Γνώσης « Καινοτόμες ΜΜΕ της 

Αγροδιατροφής» [Deliverable 4.4.5.:  Operation of "Innovative Agri-Food SMEs" Thematic Living Lab]) 

ύψους €45.984,00 με ΦΠΑ που έχει ανατεθεί με σύμβαση συνεργασίας in-house στην ΑΝΕΤΕΚ η οποία 

το προκηρύσσει. Οι προμήθειες δεν έχουν προκηρυχθεί. Το εκτενές σχεδιο ταξιδίων δεν εχει 

διαμορφωθεί λογω καθυστέρησης του έργου συνολικά. Το έργο χρήζει τουλάχιστον 8μηνης-12μηνης 

παράτασης και αναμόρφωσης π/υ.  Ο Ανάδοχος για το αντικείμενο αυτό οφείλει να επιμεληθεί όλων 

των εσωτερικών διαδικασίων (διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση ταξιδιών, διαχείριση τεκμηρίωσης 

staff cost, αναθέσεις σε τρίτους προμηθειών,  διαχειριση διαδικασιών για εταίρους – ΚΤΓ – 

Διαχειριστική – Επαλήθευτές - Ελεγκτικές Αρχες, αναλήψεις υποχρεώσεων, υποστήριξη επιτροπών 

Επιμελητηρίου και υπηρεσίας για παραδοτέα και πληρωμές) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016 και των ΥΠΑΣΥΔ και των διαδικασιών του έργου (project leader και εταίρους, ΚΤΓ, 

Διαχειριστική, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, ετήσιες αναφορές, επιμέλεια ελεγκτικών διαδικασιών, 

τροποποιησεις χρονοδιαγραμματος και π/υ, κλπ) επιμέλεια και επίβλεψη έγκαιρης χρηματοδότησης 

ώστε να μην επιβαρύνεται το Επιμελητήριο και να μην διαφύγουν πόροι. 

 

Γ. Η πράξη CBTB «Traditional Breakfast of the C/B area: Branding Scheme and Mobile Application for 

the preservation and promotion of common traditional gastronomy» στοχεύει στην ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας, στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της διατροφής και την 

υποστήριξη της τοπικής γαστρονομίας ως παράγοντα του τουρισμού.   

Το εταιρικό σχήμα της πράξης αποτελείται από: 

• Επιμελητήριο Γρεβενών (PB1) 

• Επιμελητήριο Κέρκυρας (PB2) 

• Chamber of Commerce and Industry of Vlora Region (PB3) 

• National Coastal Agency (PB4) 

• ECO-Partners for Sustainable Development (PB5) 

Το αντικείμενο του Επιμελητήριου Κέρκυρας περιλαμβάνει εργασίες στα πλαίσια των πακέτων 

εργασίας 1,2,3 και 4 π/υ ύψους €123.538,92. Από τον π/υ €35325 αφορούν staff cost, €120 office & 

administration, €3028 travel & accommodation, €132437 external services (εκτέλεση με ανάθεση σε 

τρίτους). Οι εργασίες στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 1 και 2 (δραστηριότητες συναντήσεις έργου, 

αναφορές προόδου, παρεμβάσεις) έχούν προκηρυχθεί έναντι €61637  περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι 

εργασίες στο πλαίσιο των Πακέτων  Εργασίας 3 & 4 (δραστηριότητες Προσδιορισμός των κοινών 

παραδοσιακών προϊόντων, Ορισμός του Παραδοσιακού Πρωινού στη Διασυνοριακή Περιοχή,  

Διοργάνωση Εργαστηρίων, Εφαρμογή του  κοινού προωθητικού σήματος/επωνυμίας (brand)  του 

Παραδοσιακού Πρωινού στη Διασυνοριακή Περιοχή,  Μετακίνηση και διαμονή στην εκδήλωση B2B) 

ύψους €69900 με ΦΠΑ που έχει ανατεθεί με σύμβαση συνεργασίας in-house στην ΑΝΕΤΕΚ η οποία το 

προκηρύσσει. Οι προμήθειες δεν έχουν προκηρυχθεί. Το έργο χρήζει τουλάχιστον 8μηνης-12μηνης 

παράτασης και αναμόρφωσης π/υ.  Ο Ανάδοχος για το αντικείμενο αυτό οφείλει να επιμεληθεί όλων 

των εσωτερικών διαδικασίων (διαχείριση συμβάσεων, διαχείριση ταξιδιών, διαχείριση τεκμηρίωσης 
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staff cost, αναθέσεις σε τρίτους προμηθειών,  διαχειριση διαδικασιών για εταίρους – ΚΤΓ – 

Διαχειριστική – Επαλήθευτές - Ελεγκτικές Αρχες, αναλήψεις υποχρεώσεων, υποστήριξη επιτροπών 

Επιμελητηρίου και υπηρεσίας για παραδοτέα και πληρωμές) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.4412/2016 και των ΥΠΑΣΥΔ και των διαδικασιών του έργου (project leader και εταίρους, ΚΤΓ, 

Διαχειριστική, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες, ετήσιες αναφορές, επιμέλεια ελεγκτικών διαδικασιών, 

τροποποιησεις χρονοδιαγραμματος και π/υ, κλπ) επιμέλεια και επίβλεψη έγκαιρης χρηματοδότησης 

ώστε να μην επιβαρύνεται το Επιμελητήριο και να μην διαφύγουν πόροι. 

Δ. Η πράξη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με Δικαιούχο την 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Κύριο του Έργου το Επιμελητήριο Κέρκυρας, είναι έργο ΕΣΠΑ 

αναφερόμενο στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ. Η πράξη έχει π/υ €439.008,00 (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), 

περιλαμβάνει βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς στο κέλυφος του κτιρίου με στόχο την 

ενεργειακή κατηγορία Β με επεμβάσεις στην θερμοπρόσοψη, τα ανοιγματα και το δώμα και την 

εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού και θα υλοποιηθεί με έναν ηλεκτρονικό διαγωνισμό σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 της ΠΙΝ βάσει της Προγραμματικής Συμφωνίας Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας (που έχει υποβληθεί εγκεκριμένο σχέδιο) που πρέπει να διενεργηθεί στις 02.03.2020 και να 

έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι 08.06.2020 και να έχει ολοκληρωθεί εντός 1 έτους ή σε κάθε περίπτωση 

μέχρι 31.12.2021. Το έργο χρήζει παράτασης.  Ο Ανάδοχος για το αντικείμενο αυτό οφείλει να έχει 

γνώσεις του τεχνικού αντικειμένου και να επιμεληθεί όλων των εσωτερικών διαδικασίων (διαχείριση 

προγραμματικής σύμβασης, διαχείριση μεταφοράς παγίων στα πλαισια του ΕΣΠΑ, επιμελεια 

διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, διαχειριση διαδικασιών για Διαχειριστική – Επαλήθευτές - 

Ελεγκτικές Αρχες, υποστήριξη επιτροπών Προγραμματικής Σύμβασης και υπηρεσίας ΠΙΝ) σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ν.4412/2016 και των ΥΠΑΣΥΔ και των διαδικασιών ενός τεχχνικού έργου επίβλεψη 

χρηματοδότησης ώστε να μην επιβαρύνεται το Επιμελητήριο και να μην διαφύγουν πόροι 

Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των ανωτέρω και εκπληρώνοντας όλες τις κατά νόμο και σχετικές εγκυγκλίους 

προκύπρουσες διαδικασίες και να παρέχει υπηρεσίες: 

Αντικείμενο του έργου του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελούν: 

1) Εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις-επίβλεψη-διαχείριση ολων των ανωτέρω επί τη βάσει του ν. 

4412/2016, ν.4497/2017, ΥΠΑΣΥΔ, σχετικών κοινοτικών οδηγιών, κανονισμών προγραμμάτων 

INTERREG GR-IT, GR-AL, υλοποίηση δημοσίων (τεχνικών) έργων ΕΣΠΑ κλπ. 

2) Εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις- επίβλεψη- διαχείριση για INTERREG: Δελτία Ολοκλήρωσης  του 

φυσικού αντικειμένου, ΟΠΣ, PDE, δαπανών και ενταλμάτων για το ΚΥΜΔΗΣ, ΠΣΥΠΟΔΕ, ΕΑΔΗΣΣΥ, 

επιπλέον εισηγήσεις για ειδικά θέματα, την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

την ενημέρωση ειδικού συστήματος παρακολούθησης των έργων Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-Αλβανία, της 

αντίστοιχης πληροφοριακής πλατφόρμας , του συστήματος πρωτοβαθμίου ελέγχου επαληθευτών  και 

ορκωτών ελεγκτών  και επιπλέον εισηγήσεις για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και την 

παραλαβή των παραδοτέων και την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων για άρτια ολοκλήρωση και 

αποπληρωμή των έργων (στα προγράμματα InnoNets, ICON-Women, CBTB και άλλα που τυχόν 

προκύψουν). 

3). Λοιπές υπηρεσίες : Επιπλέον των ανωτέρω θα πρέπει να προσφερονται οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες επί σχετικών θεμάτων όποτε προκύπτει ανάγκη και υπαρχει σχετικό αίτημα απο το 

Επιμελητήριο και την ΑΝΕΤΕΚ.  

4). Χρόνος και Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Συνεχώς από την έδρα του και στους χώρους του 

Επιμελητηρίου με αυτοπρόσωπη παρουσία κατά περίπτωση 1-4 φορές τον μήνα . 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε δεκα πέντε χιλιάδες ευρώ πλέον ΦΠΑ τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

(€15.000,00 πλέον ΦΠΑ €3.600,00) ήτοι συνολικά δεκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ €18.600,00€ με 

ΦΠΑ. 

Η καταβολή των αμοιβών θα γίνεται περιοδικά (μηναία κλπ)  εφόσον έχουν τηρηθει τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 3 και εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα τα προβλεπόμενα περί εκδόσεως χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής από το Επιμελητήριο στο όνομα του Αναδόχου και προσκομισθούν. 

1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Ανάδοχου. 

2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η καταβολή κάθε τμηματικής αμοιβής υπόκειται σε όλες τις νόμιμες παρακρατήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν 

υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από 

την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία 

κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας 

που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως άνω, θα πρέπει να έχουν ως επαγγελματική δραστηριότητα 

τουλάχιστον για τα τελευταία πέντε (5) έτη, την παροχή λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών, το 

φυσικό πρόσωπο, ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που ζητούνται από την παρούσα και 

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αναλύονται στο άρθρο 

6 της παρούσας. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος αυτών να ασκεί 

τις ως άνω δραστηριότητες. 

5.1.2  Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

για να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. 

5.1.3 Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από 

μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή 

ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους 

επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν. 

5.1.4 Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν 

κοινή προσφορά, θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις 

εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο 

αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου 

ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 
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5.2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.2.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών: Αποκλείονται όσοι δεν 

πληρούν τα κριτήρια περί της Προσωπικής κατάστασης του υποψηφίου ή του προσφέροντος, 

όπως ισχύει, και συγκεκριμένα ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται από 

την σχετική νομοθεσία είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα Ελλάδος ή 

Εξωτερικού είτε για ενώσεις προσώπων ή εταιρειών ή κοινοπραξιών που έχουν υποστεί 

αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες κυρώσεις (ακόμη και για ένα μέλος σε περίπτωση ενώσεως 

ή κοινοπραξίας). 

5.2.2 Επιπρόσθετα αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 6.1 του Άρθρου 6, 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

5.2.3 Επιπλέον αποκλείονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα 

υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά) οφείλουν να 

καταθέσουν, υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την Προσφορά τους,  

6.1.1 το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) κατ' αντιστοιχία με το 

“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα. Επισημαίνεται 

ότι εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει το ΤΕΥΔ για 

κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  

6.1.2 Πιστοποιητικό ότι έχει τακτοποιημένες υποχρεώσεις και ενημερότητα από το Επιμελητήριο και 

το ΓΕΜΗ (εφόσον εμπίπτει). 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Ο Υποψήφιος πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών . 

1. Τεχνική Προσφορά για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην οποία μεταξύ άλλων θα 

αναφέρεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

2. Προφίλ του νομικού ή του φυσικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει η διαχείριση και 

υλοποίηση ως Αναθέτουσα Αρχή σχετικών έργων INTERREG GR-IT, GR-AL, τεχνικού δημόσιου 

έργου ΕΣΠΑ. 

3. Βιογραφικό Σημείωμα του συνεργάτη που θα επιμελείται των εργασιών της παρούσας με τα 

αντίστοιχα προσόντα διαχείριση και υλοποίηση ως μέλος ή σύμβουλος Αναθέτουσας Αρχής 

σχετικών έργων INTERREG GR-IT, GR-AL, τεχνικού δημόσιου έργου ΕΣΠΑ 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι Προσφορές κατατίθενται 

μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει: 

1. Δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους φακέλους, δηλαδή:  

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 της παρούσας πρόσκλησης. 
Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει την Οικονομική Προσφορά του 
υποψήφιου Αναδόχου. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο υπογεγραμμένο σε κάθε σελίδα. Ο ενιαίος 

σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13.03.2020 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ» 

 

 Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 

Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε προσφορά.   

Oι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την κατάθεσή της, 

μέρος της ή ολόκληρη μέχρι την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.  

ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

9.1 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιλαμβάνει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 6. 

9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει, όσα προβλέπονται στο άρθρο 7, αναφορές στα 

κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 12 και ότι άλλο έκαστος υποψήφιος κρίνει σκόπιμο.  
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Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη, 

μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παρουσιάσουν την προσφορά τους, να συμπληρώσουν τις 

παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις. 

9.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Τη προσφερόμενη τιμή ανά επιμέρους αντικείμενο/πρόγραμμα  

2. τη συνολική προσφερόμενη τιμή της προσφοράς ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ (€) 

χωρίς ΦΠΑ. 

3. το ποσοστό και το ποσό ΦΠΑ αριθμητικώς και ολογράφως. 

4. την μνεία ότι περιλαμβάνονται οι τυχόν παρακρατήσεις φόρων, ταμείων κλπ. 

5. το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε 

σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της. 

Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό απορρίπτονται. 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η ΕΔ συντάσσει πρακτικό, με το οποίο 

εισηγείται, ειδικά και αιτιολογημένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

9.4 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού και ενόψει υπογραφής σύμβασης δεσμεύεται να 

προσκομίσει εντός 10 ημερών: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης στην οποία συμμετέχει και θα δηλώνεται ότι: Πληροί τις 

προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται δε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 

73 παρ.1,2 και 4 και του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το 

άρθρο 75 [εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο], 

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου/υπευθύνου έργου, 

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου/υπευθύνου έργου,  

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4497/17. Οι Υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να 

διασφαλίσουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του Υποψήφιου, των συνεργατών 

και των συμβούλων του και του Επιμελητηρίου και τουΝ. 4497/17. Κάθε Υποψήφιος που δεν 

συμμορφώνεται με αυτήν την απαίτηση μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία κατά την κρίση του 

Επιμελητηρίου. 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα 

δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στο “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” 

(εφεξής ΤΕΥΔ) κατ' αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” ή/και στις υπεύθυνες 

δηλώσεις, όπως προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016, (άρθρα 73-75) εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
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Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεση 

αυτής. 

Επιπλέον απαγορεύεται η αναδοχή όλων των απορρεουσών υποχρεώσεων, από άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο από αυτό που εκ της σύμβασης [που θα υπογραφεί μεταξύ του Επιμελητηρίου και του 

Αναδόχου] προκύπτει ή προς οποιοδήποτε μορφής πιστωτικό οργανισμό, ίδρυμα ή τράπεζα και προς 

αυτό ακόμη το δημόσιο. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

9.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9.6 ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις 

δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της 

Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από διευκρινήσεις που 

δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 

που ζητήθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται πλήρως και χωρίς 

επιφύλαξη όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την παρούσα Πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με 

ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με 

συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Επιμελητήριο τουλάχιστον μέχρι την 

ημερομηνία και την ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Την ευθύνη εμπρόθεσμης υποβολής της 

προσφοράς ακόμη και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας φέρει ο ενδιαφερόμενος. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα 

στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στο Επιμελητήριο, παρουσία των προσφερόντων ή 

των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση γίνεται σε μια ή 
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περισσότερες κλειστές συνεδριάσεις και μπορεί να γίνει σε ένα (1) ήτοι δικαιολογητικών-τεχνικής-

οικονομικής προσφοράς σε ένα (1) στάδιο ήτοι δικαιολογητικά-τεχνική προσφορά και οικονομική 

προσφορά κατά την κρίση της Επιτροπής όπως προβλέπεται από τους νόμους και το θεσμικό πλαίσιο. 

Απόφαση λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής.  Η απόφαση 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους. Ενστάσεις κατά της αποφάσεως γίνονται σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.6. 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά στη Διοικητική 

Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα 
προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσφερόντων 
και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

Η βαθμολόγηση και η κατάταξη των προσφορών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. 

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

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Tj = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

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

Η κατάταξη των Προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση της κάθε μίας που θα προκύψει 
από τον τύπο: 

Bj= 85Tj/Tmax + 15 Kmin/Kj 

Όπου: 

Bj = συνολική βαθμολογία της Προσφοράς j 

Τj = Η συνολική βαθμολογία των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της προσφοράς j 

Tmax = Η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών Κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών Kj = Η 
συνολική τιμή της Προσφοράς j (χωρίς τον ΦΠΑ) Kmin = Η μικρότερη συνολική τιμή των Προσφορών 
(χωρίς τον ΦΠΑ) 

Η κατάταξη των Προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση της κάθε μίας που θα προκύψει 
από τον ανωτέρω τύπο.  

Ως πλέον συμφέρουσα Προσφορά ανακηρύσσεται εκείνη που παρουσιάζει το μέγιστο Bj στον τύπο 
της προηγούμενης παραγράφου. Ο υπολογισμός του Bj γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, το οποία λαμβάνουν από 100 έως 120 βαθμούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

1.  Πληρότητα προσφοράς ως προς την κατανόηση του αντικειμένου 
το έργο και ετοιμότητα άμεσης ανταπόκρισης του φορέα και του 
ορισμένου συνεργάτη  

50% 

2.  Γνώση της εταιρείας και του συγκεκριμένου οριζόμενου  
συνεργάτη των θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου του έργου 
από αντίστοιχο οργανισμό, ως Αναθέτουσα Αρχή (βασει των 
αναφορών στο προφίιλ και βιογραφικό του συνεργάτη που να 
μπορούν να αποδειχθούν κατά την κατακύρωση)  

50% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

ΑΡΘΡΟ 13. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη ή/και ο υποψήφιος 

απορρίπτεται και η δυνατότητα συμμετοχής του στον διαγωνισμό αποκλείεται σε καθεμία ή 

περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση. 
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Πρόσκλησης και παρουσιάζει 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της. 
5. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα κατατάξει τις προσφορές σε 
Συγκριτικό Πίνακα, ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των έγκυρων προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα υποβάλει τα Πρακτικά 

και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισμού, στα αρμόδια όργανα προς έγκριση και την 

ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης σύμφωνα με τον ν.4412/2016 τα οποία θα ελεγχθούν από την επιτροπή για την 

αποφαση αρμοδίου οργάνου περί κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης. Τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης προσκομίζονται πριν απόφαση κατακύρωσης και υπογραφής σύμβασης 

προσκομίζονται εκτός αν πέραν των προβλέψεων του ν.4412/2016 το αρμόδιο όργανο λάβει απόφαση 

να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς την προσκόμισή τους. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος/χοιι  θα 

πρέπει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να παρέχουν  στην Αναθέτουσα αρχή  όλα τα δικαιολογητικά  και 

έγγραφα που αναφέρονται, όπως προβλέπονται από τον ν.4412/2016,  εφόσον  τούτο ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή , τόσο  κατά την διαδικασία σύναψης της σύμβασης όσο και κατά την εκτέλεση  

αυτής.  
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ΑΡΘΡΟ 16. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις 

λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της 

προσφοράς. Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 

την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, 

καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, τη Διακήρυξη και την προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα 

συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της 

Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της 

ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

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 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: [ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: [99221029] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [49100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [κα. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ] 

- Τηλέφωνο: [00302661039813] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [corfucci@otenet.gr , eparkeia@corfucci.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)(εάν υπάρχει): [http://www.corfucci.gr/] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99221029] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΑΠΟΦ.ΔΕ 
1/27.02.2020] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

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 
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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 κατάλογοv: 

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:  

 

 

α) [……] 

 

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

γ) [……] 

 

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 
άλλουςvi; 

[] 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: 
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

ΑΔΑ: ΩΩΚΨ469ΗΛΙ-Μ3Φ
20PROC006472956 2020-03-24



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα 20 από 40 

 

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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό 
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την 
εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 
και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

 

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

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

δωροδοκίαx,xi· 

απάτηxii· 

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxvi 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): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

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):[   ] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

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

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

ΑΔΑ: ΩΩΚΨ469ΗΛΙ-Μ3Φ
20PROC006472956 2020-03-24



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα 25 από 40 

 

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 ασφάλισηςxxii, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

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

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

[……][……][……] 
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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: 

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

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

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 περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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 

[] Ναι [] Όχι 
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σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  

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: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  

[……] 

ΑΔΑ: ΩΩΚΨ469ΗΛΙ-Μ3Φ
20PROC006472956 2020-03-24



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα 30 από 40 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

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 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

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

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

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

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 
τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα 
είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

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

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 
προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης 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 . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  
εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 
εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

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

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει 
τα ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
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υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 
τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών 
στελεχών του κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα 
εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

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

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των 
προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν 
χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

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 V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν 
να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

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

αναφέρονταιxlvii, 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 
δωρεάνxlviii. 

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

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

 

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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

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

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 
xv 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.". 
xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα 40 από 40 

 

                                                                                                                                                                                        

xx 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)  

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

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

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 
xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  

που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 

μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii 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.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  
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