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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                      
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
Γενική Δ/νση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού 
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης  
 
Ταχ. δ/νση: Θηβών 196 - 198  
Τ.Κ.: 18233 
Πληροφορίες: Ζ. Στύλογλου 
Τηλ. : 213 212 5656 
Fax:  213 212 5703 
e-mail: promithies@keyd.gov.gr 
 

 

 
 
                   
                                
      
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σ1/2020 

 
ΘΕΜΑ: «Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών 
σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης κατοικίας» 
προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλεόν Φ.Π.Α. (CPV: 79341400-0) 
 

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Yπηρεσιών 

Ταξινόμηση κατά CPV: CPV 79341400-0 
Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας 

 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  
βάσει ποιότητας - τιμής 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ : 18/05/2020 

Διάρκεια συνολικού έργου: Έναρξη : η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης  

Λήξη : το αργότερο μέχρι 31/8/2020 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

 

60.000 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (60.000 + 
14.400 Φ.Π.Α. = 74.400 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%), 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών  : 

29/5/2020,  10:00π.μ. 

 

ΥΠΟΙΚ 18/05/2020
Α. Π.: 48090 ΕΞ 2020

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
18.05.2020 22:02:49

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΗΤΤΑ
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Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα  εφαρμογής του Ν. 

4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν.2859/2000 περί Φ.Π.Α. όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3845/6-5-2010 (ΦΕΚ 65Α΄) και το 

Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94Α’). 

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 

«Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10,  το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) άρθρο 

238 παρ. 2β , το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) άρθρο 58, παρ.6 και ισχύει. 

6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

7. Τον Ν.4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

8. Τον Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α/159/1995) «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της 

τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις 

9. Τον Ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α/133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης 

εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, 

Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών 

Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − 

Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλεςδιατάξεις.  

10. Τον Ν. 4487/2018 (ΦΕΚ Α/116/9-8-2017) «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού 

διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και 

τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού 

πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις. 
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11. Την ΠΥΣ50/22-12-2015 «Εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στα 

Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων» 

12. Το Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α/186/23-9-1997) για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 

13. Το Π.Δ. 310/1996 (ΦΕΚ Α/214/1996) «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των 

Μ.Μ.Ε.» 

14. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων Δημοσίου Τομέα στο νομαρχιακό και 

τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3688/2008 και ισχύει. 

15. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145 Α΄) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

16. Το Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

17. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών» 

18. Το άρθρο 13 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων & της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης». 

19. Την υπ’αρ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β’/16-11-2016) «Έγκριση 

“Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

(Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών». 

20. Την υπ’αρ. 57654/22-5-2017 Απόφαση (ΦΕΚ 1781/Β’/2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

21. Το Ν. 4605/2019 περί προστασίας της κύριας κατοικίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

22. Την από 1/5/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία στο πρώτο άρθρο 

της ορίζεται παράταση για την «Προστασία κύριας κατοικίας» έως την 31/7/2020. 

23. Το άρθρο 41 της από 13/4/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιχομένου περί κατ’ εξαίρεσης 

διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων.  

24. Τον Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που 

αφορά στη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

25. Το άρθρο 102 του Ν. 4497/2017 «Διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΓΔΙΧ και των ΚΕΥΔ». 

26. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 81/2019 περί μεταφοράς της ΕΓΔΙΧ στο Υπουργείο Οικονομικών. 

27. Την υπ’ αρ. Υ155/11-7-2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού περί 

διορισμού του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους και το υπ’ αριθ. ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος. 
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28. Την υπ’ αριθ. 47790/18-5-2020 Απόφαση Ματαίωσης της διαδικασίας απ’ ευθείας ανάθεσης 

υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας, την οποία διενήργησε η ΕΓΔΙΧ βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 

26820/5-3-2020  Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

29. Το υπ’αρ. 48071/18-5-2020 έγγραφο του Τμήματος Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

της ΕΓΔΙΧ, με το οποίο διαβιβάστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου. 

30. Την υπ’ αριθ. 46917/14-5-2020 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων 

οικ. έτους 2020 της ΕΓΔΙΧ (Ειδικός Φορέας: 1023-610-0000000 που καταχωρήθηκε με α/α 38213 

στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ: 6ΓΞΘΗ-ΝΡ9, ΑΔΑΜ: 

20REQ006715234). 

31. Την υπ’αρ. E178/18-5-2020 Απόφαση Έγκρισης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης 

της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΑΔΑ: 9ΛΑΟ46ΜΓΨ7-ΝΞ0) 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Εγκρίνουμε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής για την ανάθεση του έργου «Παροχή 

υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης κατοικίας», όπως 

αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας απόφασης, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαγωνισμού αυτού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της  

διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι μέχρι τις 

29/5/2020 (και ώρα 10.00 π.μ.).  

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, με σφραγισμένες προσφορές από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)  πλέον 

ΦΠΑ, ήτοι συνολικής αξίας 74.400,00€. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους οικονομικού έτους 2020 στον Ειδικό Φορέα 1023-610-0000000 και αρ. 

λογαριασμού εξόδων 2420906001. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υπηρεσίων.  

  

 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, επίσης 

σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων.  

 

Επί της συμβατικής τιμής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται : 

α) σε 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το 

ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) σε 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο 

(το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται) 

 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για παροχή υπηρεσιών. 

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μπορούν να 

ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται 

για την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η δε χορηγούμενη διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα (έξι ημέρες πριν την καταληκτική 
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ημερομηνία) ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία και υποβολή προσφορών, δεν απαιτείται 

παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Προσφέροντες στον διενεργούμενο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να είναι όλα τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος –μέλος 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού και δεν βρίσκονται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτό ισχύει (βλ. παράγραφο 2) και πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 8.1 της 

παρούσας.  

 Για τις ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής 

της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

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

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

i. 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),  
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

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

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

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

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους 

διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

ii.  α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία   

ή/και  

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

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

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

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

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

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

γ) Όταν 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 
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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. 

 

iii) Στην περίπτωση που  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016,  

 

iv) Στην περίπτωση που 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 υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

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

αρχή δύναται να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μια από τις ανωτέρω 

περιπτώσεις εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να εκτελέσει τη 

σύμβαση. 

 

v) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης 

 

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 ( i, ii). 

 

Ο προσφέρων μπορεί να αποκλεισθεί 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 (iii,iv). 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ :  

Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους (i) (iiγ), (iii) και (iv) μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 

μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού.  

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
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σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 

δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 

ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που 

παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

 

Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής (παρ. 9 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 

περιέλευση του σχεδίου απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου 

από όλα τα σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή 

αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση με την οποία γίνονται δεκτά ένδικα βοηθήματα κατ΄αυτής, 

κοινοποιείται στην Αρχή. 

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες  για χρονικό διάστημα δύο μηνών  (2) μηνών 

από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

 

4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

1. Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

2. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική  

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
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συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον κατά δύο (2) μήνες 

μεγαλύτερη από τη διάρκεια της σύμβασης. Η εγγυητική κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στη παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

 

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματα της θα δημοσιευθεί κατ’ ελάχιστον : 

1. στο πρόγραμμα Διαύγεια – ιστότοπος: https://diavgeia.gov.gr ,  

2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)-  ιστότοπος: 

https://eprocurement.gov.gr  και 

3. στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ): 

http://www.keyd.gov.gr  

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά  βάσει τιμής – ποιότητας (Παράρτημα Γ’ Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ποιότητας). 

 

7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  

Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά ή να έχουν μεταφρασθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους 

τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και οι οποίοι μπορούν να υποβάλλονται στην 

Αγγλική γλώσσα. 

β. Να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ, και να είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. 

γ. Να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από 

τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ τους.  

δ. Να κατατεθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

και τη  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 
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- ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

- Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

- Υπουργείο Οικονομικών  

- Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

-  Διακήρυξη αριθμός πρωτοκόλλου: ………………….. 

- Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών …………. 

- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού……………….. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και 

προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης κατοικίας» 

Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς θα περιέχονται τρείς (3) ξεχωριστοί σφραγισμένοι 

φάκελοι ως εξής: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Ο φάκελος θα περιέχει Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 & 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας Απόφασης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά από τους 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να προσκομίσουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο Τ.Ε.Υ.Δ. , όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ορίσουν στην τεχνική τους προσφορά : 

- Τη στρατηγική τους προσέγγιση, με αναφορά στα όσα ορίζονται στα κριτήρια 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6 του παραρτήματος Γ΄της παρούσας. 

- Τη δημιουργική τους προσέγγιση, με αναφορά στα όσα ορίζονται στα κριτήρια 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  

και 2.5 του παραρτήματος Γ΄της παρούσας. 

- Την κοινωνική – περιβαλλοντική τους προσέγγιση, με αναφορά στα όσα ορίζονται στα κριτήρια 

3.1 
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Ο υποψήφιος προκειμένου να αποδείξει τα όσα αναφέρει και να αξιολογηθεί τεχνικά, θα πρέπει να 

προσκομίσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τα ζητούμενα στη στήλη «Αποδεικτικά τεκμήρια προς 

αξιολόγηση» που ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄ της Διακήρυξης. 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα θα αναγράφει την τιμή των παρεχομένων υπηρεσιών (τιμή χωρίς 

Φ.Π.Α., ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.) και θα συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 

95 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

Στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τους Παραρτήματος Β’ της παρούσας 

απόφασης. 

 

Ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει και θα υποβάλει εντός του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας 

απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα 

αξία για το σύνολο του έργου. Το εν λόγω υπόδειγμα διατίθενται και σε επεξεργάσιμη μορφή στην 

ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. 

 

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

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

Ως απαράδεκτες, θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε 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 και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή ανά Τμήμα στην παρούσα διακήρυξη  

 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιότητας τιμής για το σύνολο του έργου.  
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Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας απόφασης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, 

θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το 

αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

 

Οι προσφορές, θα πρέπει να είναι πλήρεις και αναλυτικές, να αιτιολογούν και να δικαιολογούν πλήρως 

το προσφερόμενο αντάλλαγμα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους στο στο Πρωτόκολλο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., 

(Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, γραφείο 602) είτε ιδιοχείρως 

έως τις 29/5/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00π.μ, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη 

επιστολή ή Courier. 

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, 

επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως 

την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ και δεν λαμβάνεται 

υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της προσφοράς. 

 

8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗ – ΤΕΥΔ  (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 

4412/2016) 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται 

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί  Υπεύθυνη Δήλωση 

των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 

τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και παρ 4 περ. α του Ν. 4412/2016 (λόγοι αποκλεισμού) και ότι 

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν.4412/2016. 

 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς, μέσω της 

ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ σε δύο μορφές αρχείου: 

I. Αρχείο PDF, ως παράρτημα με τη παρούσα Διακήρυξη & 
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II. Αρχείο doc, σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελιδα μας, για τη διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή. 

 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ στο Παράρτημα Ε,  το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι οι εξής: 

 

Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ) 

Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους λόγους  που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ. 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Μέρος 

ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ). 

Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής 

ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 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. 

 

Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα (Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ). 

 

Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού (παρ. 1, άρθρο 130 του Ν. 4412/2016) και  εργατικού δικαίου (περ. 

α’ της παρ.4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην περ. γ’ 

της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα: 
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Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:  

 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  

  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 ανωτέρω κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

8.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Αρ. 75 του ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται παρακάτω: 

 

 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (Μέρος ΙV.A του 

ΤΕΥΔ). 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 

κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην 

Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  (Μέρος IV. Γ του ΤΕΥΔ) 

Να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία  πενταετία (2015 έως και 2019) για φορείς του δημοσίου ή/και 

του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τουλάχιστον ένα (1) έργο επικοινωνίας με αντίστοιχο 

αντικείμενο (υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας), συμβατικής αξίας ίσης ή ανώτερης των 

15.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 
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 Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης (Μέρος 

IV. Δ του ΤΕΥΔ) 

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες 

επικοινωνίας – απαιτήσεις για παρόχους», όπως προκύπτει από το άρθρο 12 του Ν. 3688/2008 ή 

ισοδύναμο. 

 

8.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλόλητα του για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

πρέπει ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.   

 

 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέροντας το έργο / 

έργα υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας, ποσού / ποσών, ημερομηνίας, δημόσιου ή ιδιωτικού 

παραλήπτη και με υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. 

 

 Διασφάλιση ποιότητας 

Ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει τη ζητούμενη διασφάλιση ποιότητας προσκομίζοντας 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ 1435 ή του ισοδύναμου, σύμφωνα με το Νόμο 3688/2008. 

 

8.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

 Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού 

– Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ και όλα τα υπόλοιπα μέρη συμπληρώνονται από τον οικονομικό 

φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν επιλεγεί από το Τμήμα Οικονομικής 

Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ, όπως εμφαίνονται στο 

συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ε’ της παρούσας 

 Το μέρος ΙΙ.Α συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς  

 Το μέρος ΙΙ.Β συμπληρώνεται από οικονομικούς φορείς κατά περίπτωση 

 Το μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης  

 Το μέρος ΙΙI συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς  

20PROC006723349 2020-05-18



Σελίδα 18 από 62 
 

 Το μέρος ΙV συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς 
 

 Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 

γνησίου της υπογραφής. 

 

Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς), πρέπει να συμπληρώσει 

και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ. 

 Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 

διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος 

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

του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε 

υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ 

μέρους του/των υπεργολάβου/ων  

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

8.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ απαιτεί από 

τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που προτίθεται 
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να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, 

συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ και κατά περίπτωση το Μέρος ΙV.Γ του ΤΕΥΔ. 

β) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, 

τότε υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β  του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 

υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 

και 74 του Ν.4412/2016. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, τότε το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ 

απαιτεί από τον ανάδοχο να τον/ τους αντικαταστήσει. Τονίζεται πως όταν ο/οι 

υπεργολάβος/υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα 

πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά. 

 

9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού), 

αυθημερόν, μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών, ήτοι μετά την 

29η/5/2020 και ώρα 10:00 π.μ., προβαίνει σε μια (1) δημόσια συνεδρίαση, προκειμένου να 

αποσφραγίσει τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 117 του Ν.4412/16.  

 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους. 

 

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της, συντάσσει σχετικό 

πρακτικό και το υποβάλλει μαζί με κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικον. προσφορές, 

δικαιολογητικά, επιστολές κλπ) στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – 

Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει ποιότητας τιμής 

για το σύνολο του έργου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’ . 

 

Το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διενέργειας επικυρώνονται με μία απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 
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10. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

1 του ν.4250/2014, όλων των ζητούμενων δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8.1 της παρούσας. Ο 

προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει την 

σήμανση “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ”, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 11 της παρούσας. 

 

Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με έγγραφο 

της αναθέτουσας αρχής. 

 

Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας (εντός των 10 ημερών) αίτημα 

προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 

συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 

όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω και βάσει του τεσσαρακοστού πρώτου (41) άρθρου της Πράξης 

Νομοθετικού Περιχομένου με τίτλο : «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού» (ΦΕΚ 84/Α΄/2020), προβλέπεται ότι σε περίπτωση κωλύματος υποβολής 

της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω 

αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας 

αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο 

σοβαρό λόγο, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλεί άμεσα τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει 

σε αντικατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω), μόνο 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) ή Ηλεκτρονική  Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του Ν.4635/2019 (Α΄ 167), 

προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης και να συναφθεί η σύμβαση. 

 

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι : 
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- Δε συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, 

- Εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην παρ. 8.1 της 

παρούσας 

- Υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός 

προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 

 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 

είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση της απαίτησης 

του κριτηρίου ποιοτικής επιλογής του μέρους ΙV. A, IV. Γ & IV. Δ τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 

διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και τη διαβίβαση του φακέλου στο Τμήμα 

Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ , για τη λήψη απόφασης είτε 

για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 

επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του 

Ν. 4412/2016. 

 

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν τα όσα αναφέρονται στην ανωτέρω Π.Ν.Π. περί υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ελέγχει τα υποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά στον χρόνο που θα προσκομιστούν από τον Ανάδοχο, συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών και το οποίο διαβιβάζεται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΓΔΙΧ για 

περαιτέρω ενέργειες. 

  

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 
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11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει εμπρόθεσμα ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής: 

Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες): 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου  ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους. 

 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης): 

I. Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 

II. Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 

αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική 

ασφάλιση). 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

τους άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. 
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Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα): 

I. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρ. 99 του Ν3588/2007 ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

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

διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της 

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

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

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

περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 

οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

II. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

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

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους. 
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Δ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα): 

Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας  

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

του. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που χώρα 

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

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

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

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

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

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 

Επιμελητήριο. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

Γίνονται αποδεκτές οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας της παραγράφου 

8.4 της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

 

 Ε)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Γ του ΤΕΥΔ (Τεχνική – Επαγγελματική ικανότητα) 

Κατάλογος συναφών έργων (βλ. σχετικά Κεφ. 8.2 της παρούσας). 

 

ΣΤ)  Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Δ του ΤΕΥΔ (Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας) 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – απαιτήσεις για παρόχους» ή 

ισοδύναμο, σύμφωνα με το Ν. 3688/2008. 
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12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ  κοινοποιεί 

αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 

και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 

πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της 

απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. 

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας  άσκησης ένδικων μέσων (5 ημέρες) κατά της  απόφασης 

κατακύρωσης, το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ 

κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας:   

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από το συνολικό συμβατικό 

χρόνο. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα του υπευθύνου για την υπογραφή της σύμβασης. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι όλα τα μηνύματα που θα 

παραχθούν στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης είναι ελεύθερα πνευματικών 

δικαιωμάτων όλων των συντελεστών που συνέβαλαν στη δημιουργία τους και ότι είναι αυτοί 

και μόνο υπεύθυνοι σε περίπτωση που κάποιος τρίτος εγείρει αξιώσεις έναντι των 

παραχθέντων μηνυμάτων.  

 

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου θα γίνει από την ετήσια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής του αντικειμένου των εκάστοτε συμβάσεων της ΕΓΔΙΧ, όπως ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 

19315/17-2-2020 απόφαση, μετά από σχετική Βεβαίωση του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων 

Σχέσεων της ΕΓΔΙΧ για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων και προδιαγραφών της οικείας 

σύμβασης. 

Η παράδοση του έργου θα γίνει όπως ορίζεται στο Παράρτημα Β «Τεχνικές Προδιαγραφές».  

 

14. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια έργου θα γίνεται σε ευρώ, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής 

στο όνομα του δικαιούχου, σε τραπεζικό λογαριασμό του, με την απαραίτητη προσκόμιση όλων των 
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νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων 

του Ειδικού Φορέα 1023.610.0000000 του αντίστοιχου οικ. έτους.  

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως : Πληρωμή 100% της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.  

Επί της Συμβατικής Τιμής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο ως εξής: 

α) σε 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, οι οποίες βαρύνουν το 

ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% 

συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) σε 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο 

(το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται) 

 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για παροχή υπηρεσιών. 

 

15. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας 

Αρχής κατά παράβαση νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 

βάσει του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της απόφασης διενέργειας (διακήρυξης) υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ  

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας 

αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Ενστάσεων της ΕΓΔΙΧ, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 19315/17-2-2020 Απόφαση. 
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Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Διοικητικού – Οικονομικού της ΕΓΔΙΧ  (Θηβών 196-198, Αγιος Ι. Ρέντης, γρ. 602), εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  

Εξωτερικά του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το θέμα «Ένσταση αναφορικά με τον υπ’ 

αριθμ…..Διαγωνισμό» καθώς και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Επί της ένστασης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα βάσει των άρθρων 127 του 

Ν.4412/2016. 

 

16. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

        Ο Ειδικός Γραμματέας 

 

 

           Φώτης Κουρμούσης 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1. Ενδιαφερόμενες εταιρείες (Μέσω συστήματος ΚΗΜΔΗΣ). 

2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 

3. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

5. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

6. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Α’  «ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Διεύθυνση: Θηβών 196-198, Ι. Ρέντη  ΤΚ 18 233 
Τηλέφωνο: 213 2125656 
Fax: 23 2125703 
E-mail: promithies@keyd.gov.gr 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την 
προστασία της 1ης κατοικίας 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θηβών 196-198 , Τ.Κ. 18 233, Ι. Ρέντης  

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύμβαση Υπηρεσίας 
Ταξινόμηση κατά CPV 79341400-0  «Υπηρεσίες διαφημιστικής 
εκστρατείας» 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Έναρξη : Από την υπογραφή της σύμβασης  
Λήξη: Το αργότερο μέχρι 31η/8/2020. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%), (60.000,00€ καθαρή αξία πλέον 
ΦΠΑ 24% 14.400.00 €) για το σύνολο του έργου. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει ποιότητας - τιμής 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% 

και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,  
 
β)0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και 
Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,  
 
Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο 
φόρος εισοδήματος είναι 8% για παροχή υπηρεσιών. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, οικ. Έτους 2020, Ειδικό 
Φορέα 1023-610-0000000 και αρ. λογαριασμού εξόδων 2420906001 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 Συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα 
του διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους 
ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
παρέχονται εγγράφως μέχρι τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον τα σχετικά 
αιτήματα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής 
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συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται. 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και 
ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί 
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 
απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 

29/05/2020 και ώρα 10:00π.μ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου είναι:  

α. Ο σχεδιασμός της εκστρατείας – επικοινωνιακού προγράμματος προβολής (media plan) στο Διαδίκτυο 

και συγκεκριμένα μέσω Ιστοσελίδων (sites – portals), καθώς και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social 

media). 

β. Η δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων (παραγωγή web banners σε διαφορετικές 

διαστάσεις) και προωθητικών αναρτήσεων για Ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αντίστοιχα. 

γ. Η δημιουργία και διαχείριση λογαριασμών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  

      δ. Η υλοποίηση και προβολή εκστρατείας σε Ιστοσελίδες και σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης που θα 

ενημερώνει τους αποδέκτες, αφενός για το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασίας της 1ης κατοικίας και 

αφετέρου για το νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την πανδημία του 

κορωνοϊού.  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΤΑΣΙΑ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Ο Νόμος 4605/2019 για το «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών 

δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία», προστατεύει την 1η κατοικία των δανειοληπτών, μέσω της 

ευνοϊκής ρύθμισης και Κρατικής επιδότησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που την βαρύνουν και 

απειλούν. Από την 1η Ιουλίου 2019 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.keyd.gov.gr/a-

katoikia/) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, 

μέσω της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις. Κάθε φυσικό πρόσωπο (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, 

ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι, έμποροι κλπ), με ή χωρίς 

πτωχευτική ικανότητα – εμπορική ιδιότητα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση, με σκοπό να διασώσει την 1η 

κατοικία του, εφόσον πληρούνται αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις (π.χ. εισοδήματος, περιουσίας). 

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρατάθηκε για τελευταία φορά μέχρι την 

31η Ιουλίου 2020.  

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 

Από την 1η Ιουλίου 2020 θα τεθεί σε ισχύ το νέο πρόγραμμα υποστήριξης δανειοληπτών που πλήττονται 

από τις συνέπειες του κορωνοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Καλύπτει όλα τα 

εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για τους πολίτες που επλήγησαν από τις συνέπειες της 

υγειονομικής κρίσης και το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέρος των μηνιαίων 

δόσεων των δανείων τους. 

 

Οι σκοποί της εκστρατείας είναι: 

 Η επακριβής στόχευση των πολιτών που έχουν δάνειο με υποθήκη στην 1η κατοικία τους και η 

ενημέρωση τους για τις ανωτέρω εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν. 

 Η ενημέρωση ότι η 31η Ιουλίου 2020 είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και 

ταυτόχρονα η τελευταία ευκαιρία για να προστατέψουν την 1η κατοικία τους.  

 Η ενημέρωση ότι το Κράτος επιδοτεί τις μηνιαίες δόσεις δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία των 

ανωτέρω πολιτών. 
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Απώτερος σκοπός της εκστρατείας είναι η μεγιστοποίηση των ωφελούμενων δανειοληπτών που θα 

αξιοποιήσουν τα εναλλακτικά πλαίσια της Κυβέρνησης. Ο σκοπός αυτός θα μετρηθεί και από τη 

συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, όπου θα υποβάλλουν αιτήσεις.  

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση που θα 

αφορά: 

 

1. Τη στρατηγική προσέγγιση του αναδόχου, με αναφορά στα ακόλουθα: 

1.1 Κατανόηση του προβλήματος στην αντιμετώπιση του οποίου καλείται να συμβάλλει η εκστρατεία 

(υπερχρέωση, προστασία 1ης κατοικίας) 

1.2 Προτεινόμενοι στόχοι του έργου για την αντιμετώπιση του προβλήματος (αξιοποίηση διαθέσιμων 

εναλλακτικών εργαλείων). 

1.3 Προτεινόμενα επικοινωνιακά μηνύματα για την επίτευξη των στόχων αντιμετώπισης του 

προβλήματος της εκστρατείας (παραδείγματα από άλλα αντίστοιχα έργα που έχει εκπονήσει). 

1.4 Προτεινόμενη μεθοδολογία εκπόνησης του έργου και επίτευξης των στόχων του έργου (θεωρητική 

τεκμηρίωση του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης, οργάνωση, εργαλεία, δείκτες μέτρησης 

αποτελεσματικότητας, ειδικές μεθοδολογίες κλπ). 

1.5 Ανάλυση παραδοτέων έργου (επάρκεια του σχεδιασμού της υλοποίησης του έργου και του 

προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σύνδεση έργου με μεθοδολογία, πρόνοια για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων ή καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης κλπ). 

1.6 Περιγραφή της δομής και της οργάνωσης της Ομάδας Έργου – Προτεινόμενος τρόπος διοίκησης 

έργου – Συσχέτιση υλοποίησης των δράσεων του έργου με τα αντίστοιχα στελέχη. 

 

2. Τη δημιουργική προσέγγιση του αναδόχου, με αναφορά στα ακόλουθα: 

2.1 Εξειδίκευση του Υπευθύνου της Ομάδας Έργου του Αναδόχου σε διενέργεια εκστρατείας (κάθε 

είδους) 

2.2 Εξειδίκευση της Ομάδας Έργου (δηλ. των στελεχών και των εργαζομένων) του Αναδόχου σε 

διενέργεια εκστρατείας (κάθε είδους) 

2.3 Εξειδίκευση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου σε έργα συναφή με το παρόν έργο (εκστρατεία 

κοινωνικού χαρακτήρα) 

2.4 Εξειδίκευση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου σε έργα εκστρατείας με προώθηση σε ιστοσελίδες 

(websites / webportals) 

2.5 Εμπειρία του Αναδόχου σε έργα εκστρατείας με προώθηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 

media) 

 

3. Κοινωνική – περιβαλλοντική προσέγγιση Αναδόχου, με αναφορά στα ακόλουθα: 

3.1 Εταιρική κοινωνική ευθύνη του Αναδόχου, με την υιοθέτηση πολιτικών και εφαρμογή αντίστοιχων 

δράσεων:  

α) υπέρ των εργαζομένων (π.χ. απασχόληση και υποστήριξη εργαζομένων που εντάσσονται σε 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως ΑΜΕΑ, εξάλειψη των διακρίσεων, προαγωγή ισότητας 2 φύλων) 

β) υπέρ της κοινωνίας (π.χ. εθελοντισμός, χορηγίες –υποστήριξη ΜΚΟ, υποστήριξη – επιλογή 

τοπικών προμηθευτών)  

γ) υπέρ του περιβάλλοντος (π.χ. ανακύκλωση υλικών, εξοικονόμηση ενέργειας) 
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δ) υπέρ της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης και εναντίον της δωροδοκίας και της 

διαφθοράς. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει το αργότερο μέχρι 31/08/2020.  

 

Η διάρκεια υλοποίησης της διαφημιστικής εκστρατείας ορίζεται σε 15 μέρες. Πρόθεση της Αναθέτουσας 

Αρχής είναι η υλοποίηση της εκστρατείας να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2020 και να ολοκληρωθεί την 15η  

Ιουλίου 2020. Εντούτοις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τροποποιήσει, είτε την ημερομηνία έναρξης 

υλοποίησης του έργου είτε τη διάρκεια του έργου ή και τα δύο, εφόσον προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα.  

 

Ο Ανάδοχος καλείται μετά την υπογραφή της σύμβασης, προς υλοποίηση του έργου, να προβεί στα 

κάτωθι:  

 

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Media Plan) 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων καθώς και το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή ενός δημιουργικού και επικοινωνιακού προγράμματος, αφενός για το νέο πρόγραμμα 

υποστήριξης δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και αφετέρου για το υφιστάμενο 

πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή προβολή του και την ολοκληρωμένη 

και αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού για το περιεχόμενο, τις πρόνοιες, τις διαδικασίες και τα 

χρονοδιαγράμματά του. Μέσα από την πλέον κατάλληλη και ενδεδειγμένη εικαστική πρόταση επιδιώκεται 

να γίνουν, τόσο το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσης δανείου για τους πληγέντες από την υγειονομική 

κρίση, όσο και το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας, διακριτά και αναγνωρίσιμα από το 

ευρύ κοινό. Ο Ανάδοχος υποβάλλει το Σχέδιο Δράσεων στην Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι την Ειδική Γραμματεία 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), η οποία το επιλέγει και εγκρίνει. Το Σχέδιο Δράσεων θα  

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής: 

 Πλήρες επικοινωνιακό πρόγραμμα για διαφήμιση σε sites και social media, από το οποίο θα 

προκύψει όλο το φάσμα των επικοινωνιακών ενεργειών για την προβολή του νέου προγράμματος 

για τους πληγέντες από τον κορονοϊό δανειολήπτες και για την προβολή της τελευταίας ευκαιρίας 

για την προστασία της κύριας κατοικίας στο υφιστάμενο πλαίσιο, μέσω εξειδικευμένων δράσεων, 

ανάλογα με τις κατηγορίες κοινού – στόχου στις οποίες απευθύνονται αυτές οι ενέργειες. 

 Προσδιορισμό των βασικών αποδεκτών του Σχεδίου με εξειδίκευση των ομάδων κοινού-στόχου, την 

ταξινόμησή τους σε επιμέρους κατηγορίες και τον επακριβή προσδιορισμό των αναγκών τους.  

 Στοχευμένη προσέγγιση σε ειδική κατηγορία κοινού για την οποία θα γίνει καθορισμός με βάση 

γεωγραφικά, ηλικιακά και λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά (οικονομικό-μορφωτικό επίπεδο κλπ) με 

βάση τους στόχους της εκστρατείας.   

 Σε ότι αφορά στις διαφημίσεις (Facebook Ads / Twitter Ads, κλπ) το σχέδιο δράσης θα αναφέρει το 

στόχο τους ανάλογα με το μέσο (page likes, followers, post / tweet engagement, website clicks κλπ).  

 Οι διαφημίσεις στο σύνολο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, θα κατανέμονται ανάλογα με την 

καταλληλότητα του Μέσου στο οποίο θα γίνεται η προώθηση και θα προτείνεται η συχνότητα της 

διαφήμισης και για όλη τη διάρκεια της διαφημιστικής εκστρατείας και συγκεκριμένα για το 

διάστημα το οποίο ορίζεται στο Κεφάλαιο Ζ - Χρονοδιάγραμμα.  

 Κατάλληλο επικοινωνιακό μείγμα μέσων και εργαλείων για τη διάχυση της πληροφορίας στα κοινά 

– στόχος. 
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 Καθορισμό επικοινωνιακών μηνυμάτων (slogan) και εικαστική αποτύπωσή τους  για 

αποτελεσματική προσέγγιση – ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Προσαρμογή και εξειδίκευση της επικοινωνιακής / δημιουργικής προσέγγισης για τις δύο θεματικές 

οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο Αντικείμενο του Έργου. 

 Αναλυτικές δημιουργικές προτάσεις και τελικές μακέτες για τα ενημερωτικά υλικά που θα 

παραχθούν στο πλαίσιο του Έργου. 

 Οι αναρτήσεις / διαφημίσεις θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα απευθύνονται σε χρήστες του 

διαδικτύου οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα. 

 

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δημιουργία και την παραγωγή όλου του αναγκαίου δημιουργικού 

περιεχομένου για την καμπάνια προβολής στο διαδίκτυο και ειδικότερα σε Ιστοσελίδες και στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παραγωγή ενημερωτικών 

μηνυμάτων σε ιστοσελίδες και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με βάση τις θεματικές που αναφέρονται 

στο πεδίο «Αντικείμενο του Έργου», και θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την ευρεία 

προβολή τους σε sites και social media. Στο έργο του θα περιλαμβάνονται: 

 Δημιουργική ιδέα – πρόταση για καινοτόμο προβολή στο διαδίκτυο (sites και social media). 

 Παραγωγή διαφημίσεων για sites και social media με σκοπό την προβολή των θεματικών δράσεων. 

 Παραγωγή web banners σε διαφορετικές διαστάσεις ανάλογα με το δημιουργικό και τις 

προδιαγραφές των ιστοσελίδων που θα καταχωρηθούν (τουλάχιστον 3) 

 Παραγωγή infographics  

 Παραγωγή video για Facebook  

 Παραγωγή video για το κανάλι της ΕΓΔΙΧ στο YouTube:  

https://www.youtube.com/channel/UC8GBrC7RvUl8GuMNLzpxj_w/featured 

 Δημιουργία πρωτότυπου και χρήσιμου περιεχομένου για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – 

προωθητικές αναρτήσεις με εναλλασσόμενη εικόνα και συνοδευόμενες από μικρό άρθρο. Οι 

εικόνες μπορούν να είναι σε μορφή gif ή flash και σε διαστάσεις 600x400 και 475x300 pixels.  

 Δημιουργία προωθητικών αναρτήσεων στα social media με παραπομπή στo παραπάνω κανάλι της 

ΕΓΔΙΧ στο YouTube καθώς και στο site της ΕΓΔΙΧ: http://www.keyd.gov.gr/  

 Προβολή μέσω Google ads, Facebook ads κλπ 

 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή (format), ώστε να είναι εφικτή η προβολή  σε όλους τους 

τύπους υπολογιστών και φορητών συσκευών (Smartphones, tablets) ανεξαρτήτως λειτουργικού 

συστήματος. 

 

Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει: 

1) Τη δημιουργία λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram).  

- Τη δημιουργία λογαριασμού της ΕΓΔΙΧ στο  Facebook. 

- Τη δημιουργία λογαριασμού της ΕΓΔΙΧ στο Twitter. 

- Τη δημιουργία λογαριασμού της ΕΓΔΙΧ στο Instagram. 

2) Τη διαχείριση των λογαριασμών αυτών. 
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3) Την αποστολή απαντητικών μηνυμάτων σε ερωτήματα και διεκπεραίωση αυτών εντός 1 εργάσιμης 

ημέρας, καθώς και τη διαχείριση τυχόν σχολίων – κρίσεων. Ο Ανάδοχος θα εκπαιδευτεί από την 

Αναθέτουσα αρχή ως προς το περιεχόμενο των απαντητικών μηνυμάτων. 

4) Την εκπαίδευση των στελεχών της ΕΓΔΙΧ σχετικά με τη συντήρηση και διαχείριση των λογαριασμών 

αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα τους διαχειριστεί μετά την ημερομηνία λήξης της 

διαχείρισης από τον Ανάδοχο. 

 

Οι παραπάνω λογαριασμοί θα αποτελούν ιδιοκτησία της ΕΓΔΙΧ.  Από την έναρξη υλοποίησης του Έργου ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κωδικοί κλπ). 

 

Δ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυηθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα μηνύματα που θα 

παραχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων όλων 

των συντελεστών που συνέβαλαν στη δημιουργία τους και ότι είναι αυτοί και μόνο υπεύθυνοι σε 

περίπτωση που κάποιος τρίτος εγείρει αξιώσεις έναντι των παραχθέντων μηνυμάτων. Όλο το παραδοτέο 

υλικό θα αποτελεί ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής και θα το χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της 

για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  

 

Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω στοιχεία (όροι και απαιτήσεις), θα πρέπει να αποδίδονται από τον 

ανάδοχο, όσο το δυνατό πιο εμπεριστατωμένα και αναλυτικά, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο 

προσφέρων ανάδοχος έχει κατανοήσει το έργο που καλείται να αναλάβει και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

του έργου. 

 

Ε. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (MEDIA PLAN) 

Το πρόγραμμα επικοινωνίας (media plan), πριν την υλοποίηση του, τίθεται υπό την έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής (ΕΓΔΙΧ). Ο Ανάδοχος του Έργου, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, θα κληθεί να 

καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση, μαζί με το media plan και έκθεση στην οποία τουλάχιστον 

θα περιγράφονται:  

 η επιλογή των Μέσων 

 η συχνότητα της διαφήμισης σε σχέση με τη διάρκεια του έργου  

 η προβλεπόμενη αποτελεσματικότητα.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο κατά 

την κρίση της για την έγκριση του τελικού επικοινωνιακού πλάνου (media plan). 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή του τελικού επικοινωνιακού 

πλάνου (media plan), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του ανωτέρω σχεδίου προβολής. Στην 

υλοποίηση θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα πληρωμένων διαφημίσεων – προωθήσεων.   

 

Σκοπός του έργου είναι να μεγιστοποιήσει την ενημέρωση και την κινητοποίηση των δανειοληπτών, ώστε 

να προβούν σε υποβολή αιτήσεων στα εναλλακτικά πλαίσια της Κυβέρνησης. Ο Ανάδοχος κατά τη 

διάρκεια του Έργου προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να πετύχει το σκοπό του έργου. 
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Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος: 

 Θα μετράει την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας 

 Θα συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία και θα τα αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 

 Θα παραδίδει ενδιάμεσες Εκθέσεις Μέτρησης Αποτελεσματικότητας της εκστρατείας προς την 

Αναθέτουσα Αρχή. Οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου παραδίδονται κάθε Παρασκευή και μέχρι 

την παράδοση της τελικής Έκθεσης Μέτρησης Αποτελεσματικότητας του συνολικού έργου. 

 Θα προτείνει τρόπους βελτίωσης, εφόσον τα στοιχεία δεν κρίνονται ικανοποιητικά.  

 Θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ως προς την επίτευξη του στόχου της 

εκστρατείας.  

 

Οι Εκθέσεις Μέτρησης Αποτελεσματικότητας θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 Πόσοι είδαν την εκστρατεία (views, posts, tweets, followers) 

 Πόσες φορές την είδαν (επαναλαμβανόμενα views) 

 Πόσοι πάτησαν κλικ στα banners και μπήκαν στο site της ΕΓΔΙΧ (referrals) 

 Πόσοι έστειλαν σχόλια στα social media και σε πόσοι έλαβαν απάντηση 

 Αριθμός μελών (ποσοτική / ποσοστιαία αύξηση) 

 Διάδραση (Engagement) 

 Απήχηση ανά μέσο και συνολική απήχηση (Total Reach) 

 Σύγκριση με προηγούμενα διαστήματα 

 Αναφορά αποτελεσμάτων Hashtags 

 Δυνατά και αδύναμα σημεία που χρήζουν βελτίωσης 

 Επόμενα βήματα – στόχοι επόμενου διαστήματος 

 

 

ΣΤ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Ως προς τις προθεσμίες ορίζονται τα παρακάτω: 

 Παράδοση υλικού, δημιουργία λογαριασμών social media, ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής 

(media plan) το αργότερο σε 5 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 Έναρξη υλοποίησης εκστρατείας σε τουλάχιστον 1 ημερολογιακή ημέρα μετά την ημερομηνία 

έγκρισης του σχεδίου προβολής από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΓΔΙΧ). 

 Παράδοση Εκθέσεων Μέτρησης Αποτελεσματικότητας κάθε Παρασκευή μεσημέρι κατά την 

διάρκεια υλοποίησης της εκστρατείας και μέχρι την παράδοση της τελικής Έκθεσης Μέτρησης 

Αποτελεσματικότητας. 

 Διαχείριση των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης από την ημέρα έναρξης της εκστρατείας και για 

5 εργάσιμες μέρες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων από τους δικαιούχους των 

δύο προγραμμάτων. 

 Εκπαίδευση της Αναθέτουσας Αρχής για τη μετέπειτα διαχείριση των λογαριασμών κοινωνικής 

δικτύωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, έως την ημερομηνία λήξης της διαχείρισης των λογαριασμών 

κοινωνικής δικτύωσης από τον Ανάδοχο. 

 Παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή της τελικής Έκθεσης Μέτρησης Αποτελεσματικότητας όλου του 

Έργου, σε έως 5 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήξης της διαχείρισης των λογαριασμών 

κοινωνικής δικτύωσης από τον Ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας του διαγωνισμού και την τελική επιλογή του 
Αναδόχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής – ποιότητας. 

- 1η φάση : Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής 

Στη φάση αυτή  ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων (υποβληθέντα 
ΤΕΥΔ). 

- 2η φάση : Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 
Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα (ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης με 
ξεχωριστή αναφορά σε κάθε κριτήριο) και υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 
κάθε διαγωνιζόμενου. 
 
Συντελεστές βαρύτητας : 
- για την ομάδα των κριτηρίων 1 ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 20% 
- για την ομάδα των κριτηρίων 2 ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 70% 
- για την ομάδα του κριτηρίου 3 ορίζεται συντελεστής βαρύτητας 10% 
Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηριών της κάθε ομάδας εμφανίζονται αναλυτικά 
στον κάτωθι πίνακα αξιολόγησης. 
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
 
Αναλυτικότερα, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται με βάση τον 
παρακάτω τύπο :  

Σ.Β.Τ.Π. =  ΒΟΚ1 +  ΒΟΚ2 + ΒΟΚ3 
Όπου:  
Σ.Β.Τ.Π. : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου  
 
ΒΟΚ1, ΒΟΚ2, ΒΟΚ3: η βαθμολογία της επιτροπής για την ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης (ΟΚ1, ΟΚ2, 
ΟΚ3), όπως προκύπτει κατωτέρω: 
 
ΒΟΚ1 = (0,04*ΒΚ1.1) + (0,03*ΒΚ1.2) +  (0,04*ΒΚ1.3)+ (0,03*ΒΚ1.4)+ (0,03*ΒΚ1.5)+ (0,03*ΒΚ1.6) 
ΒΟΚ2 = (0,18*ΒΚ2.1) + (0,13*ΒΚ2.2) + (0,13*ΒΚ2.3) + (0,13*ΒΚ2.4) + (0,13*ΒΚ2.5)  
ΒΟΚ3 = 0,10 * ΒΚ3.1 
 
Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.  
 
Ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται 70%. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1ΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 
                              ΒΑΘΜΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 βαθμοί 50 βαθμοί 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

Αποδεικτικά τεκμήρια 
προς αξιολόγηση 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

     

20% 

 

1.1 Κατανόηση του 
προβλήματος στην 
αντιμετώπιση του 
οποίου καλείται να 
συμβάλλει η 
εκστρατεία 
(υπερχρέωση, 
προστασία 1ης 
κατοικίας) 

Καθόλου  
περιγραφή ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται με 

το αντικείμενο 

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Συνοπτική 
περιγραφή, χωρίς 
παράδειγμα άλλου 
αντίστοιχου έργου 

Αναλυτική  
περιγραφή, με 
1 αντίστοιχο 
παράδειγμα 

Αναλυτική  
περιγραφή, 

με άνω του 1 
αντίστοιχου 
παραδείγμα

τος 

4% Περιγραφή στην προσφορά. 
Περιλαμβάνει και 

παραδείγματα από άλλα 
αντίστοιχα έργα που έχει 

εκπονήσει ο Ανάδοχος. 

1.2 Προτεινόμενοι 
στόχοι του έργου για 
την αντιμετώπιση του 
προβλήματος 
(αξιοποίηση 
διαθέσιμων 
εναλλακτικών 
εργαλείων) 

Καθόλου  
περιγραφή ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται με 

το αντικείμενο 

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Συνοπτική 
περιγραφή, χωρίς 
παράδειγμα άλλου 
αντίστοιχου έργου 

Αναλυτική  
περιγραφή, με 
1 αντίστοιχο 
παράδειγμα 

Αναλυτική  
περιγραφή, 

με άνω του 1 
αντίστοιχου 
παραδείγμα

τος 

3% Περιγραφή στην προσφορά. 
Περιλαμβάνει και 

παραδείγματα από άλλα 
αντίστοιχα έργα που έχει 

εκπονήσει ο Ανάδοχος. 

1.3 Προτεινόμενα 
επικοινωνιακά 
μηνύματα για την 
επίτευξη των στόχων 
αντιμετώπισης του 
προβλήματος της 
εκστρατείας  

Καθόλου  
περιγραφή ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται με 

το αντικείμενο 

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Συνοπτική 
περιγραφή, χωρίς 
παράδειγμα άλλου 
αντίστοιχου έργου 

Αναλυτική  
περιγραφή, με 
1 αντίστοιχο 
παράδειγμα 

Αναλυτική  
περιγραφή, 

με άνω του 1 
αντίστοιχου 
παραδείγμα

τος 

4% Περιγραφή στην προσφορά. 
Περιλαμβάνει και 

παραδείγματα από άλλα 
αντίστοιχα έργα που έχει 

εκπονήσει ο Ανάδοχος. 
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                              ΒΑΘΜΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 βαθμοί 50 βαθμοί 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

Αποδεικτικά τεκμήρια 
προς αξιολόγηση 

1.4 Προτεινόμενη 
μεθοδολογία 
εκπόνησης του έργου 
και επίτευξης των 
στόχων του έργου 
(θεωρητική 
τεκμηρίωση του 
προτεινόμενου τρόπου 
υλοποίησης, 
οργάνωση, εργαλεία, 
δείκτες μέτρησης 
αποτελεσματικότητας, 
ειδικές μεθοδολογίες 
κλπ) 

Καθόλου  
περιγραφή ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται με 

το αντικείμενο 

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Συνοπτική 
περιγραφή 

Αναλυτική 
περιγραφή 

- 
(η μέγιστη 

βαθμολογία 
του εν λόγω 

κριτηρίου 
είναι 110 
βαθμοί) 

3% Περιγραφή στην προσφορά. 
 

1.5 Ανάλυση 
παραδοτέων έργου 
(επάρκεια του 
σχεδιασμού της 
υλοποίησης του έργου 
και του προτεινόμενου 
χρονοδιαγράμματος, 
σύνδεση έργου με 
μεθοδολογία, πρόνοια 
για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων ή 
καθυστερήσεων κατά 
τη διάρκεια 
υλοποίησης κλπ) 

Καθόλου  
περιγραφή ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται με 

το αντικείμενο 

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Συνοπτική 
περιγραφή 

Αναλυτική 
περιγραφή 

- 
(η μέγιστη 

βαθμολογία 
του εν λόγω 

κριτηρίου 
είναι 110 
βαθμοί) 

3% Περιγραφή στην προσφορά. 
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                              ΒΑΘΜΟΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 βαθμοί 50 βαθμοί 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

Αποδεικτικά τεκμήρια 
προς αξιολόγηση 

1.6 Περιγραφή της 
δομής και της 
οργάνωσης της 
Ομάδας Έργου – 
Προτεινόμενος τρόπος 
διοίκησης έργου – 
Συσχέτιση υλοποίησης 
των δράσεων του 
έργου με τα 
αντίστοιχα στελέχη 

Καθόλου  
περιγραφή ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται με 

το αντικείμενο  

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Συνοπτική 
περιγραφή 

Αναλυτική  
περιγραφή 

- 
(η μέγιστη 

βαθμολογία 
του εν λόγω 

κριτηρίου 
είναι 110 
βαθμοί) 

3% Περιγραφή στην προσφορά. 
Περιλαμβάνει οργανόγραμμα 

επιχείρησης, δομή – 
οργάνωση ομάδας έργου. 

 
 
 
Σημείωση: η βαθμολογία είναι η ρητώς αναφερόμενη στον πίνακα ανωτέρω ανάλογα με τα αποδεικνυόμενα στοιχεία και δεν προβλέπονται 
διαβαθμίσεις αυτής (π.χ. 105 βαθμοί). Εάν δεν υποβληθούν τεκμήρια απόδειξης των ανωτέρω κριτηρίων, τότε τίθεται βαθμός 0 (μηδέν), αλλά δεν 
απορρίπτεται ο Ανάδοχος (δηλ. δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού). 
 
Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων της κατηγορίας «Στρατηγική Προσέγγιση Αναδόχου»: 20% 
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Σελίδα 40 από 62 
 

                              ΒΑΘΜΟΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 βαθμοί 50 βαθμοί 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Αποδεικτικά τεκμήρια 
προς αξιολόγηση 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2:  
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

     

70% 

 

2.1 Εξειδίκευση του 
Υπευθύνου της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου σε 
διενέργεια εκστρατείας 
(κάθε είδους) 

Καθόλου 
εμπειρία ή 

εμπειρία που 
δεν σχετίζεται 

με το 
αντικείμενο 

Εμπειρία 
έως 1 έτος 

Εμπειρία 
2-5 ετών  

Εμπειρία 
6-10 ετών  

Εμπειρία 
άνω των 10 ετών 

18% Συνοπτική περιγραφή στην 
προσφορά. 

Βιογραφικό σημείωμα του 
Υπευθύνου Ομάδας Έργου 
και  κατάλογο έργων που 

έχει εκπονήσει. 

2.2 Εξειδίκευση της 
Ομάδας Έργου (δηλ. 
των στελεχών και των 
εργαζομένων) του 
Αναδόχου σε διενέργεια 
εκστρατείας (κάθε 
είδους) 

Κανένα μέλος 
της Ομάδα 

Έργου δεν έχει 
εκπονήσει 

εκστρατεία  

Κάθε μέλος της 
Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 

1 έργο 

Κάθε μέλος της 
Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 

2 έργα 

Κάθε μέλος της 
Ομάδας Έργου 

έχει εκπονήσει 3 
έργα 

Κάθε μέλος της 
Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 

άνω των 3 
συναφών έργων  

13% Συνοπτική περιγραφή στην 
προσφορά. 

Βιογραφικά σημειώματα 
στελεχών και εργαζομένων 
της Ομάδας Έργου που θα 
εμπλακούν στο έργο και 

κατάλογο έργων που έχουν 
εκπονήσει. 

2.3 Εξειδίκευση της 
Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου σε έργα 
συναφή με το παρόν 
έργο (εκστρατεία 
κοινωνικού 
χαρακτήρα) 

Κανένα μέλος 
της Ομάδα 

Έργου δεν έχει 
εκπονήσει 

συναφές έργο 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της 

Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 

1 συναφές έργο 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 

έργα των 
μελών της 

Ομάδας Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της 

Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 
2 συναφή έργα 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 

έργα των 
μελών της 

Ομάδας Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της Ομάδας 

Έργου έχει 
εκπονήσει 3 

συναφή έργα 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 
έργα των μελών 

της Ομάδας 
Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της Ομάδας 

Έργου έχει 
εκπονήσει άνω 
των 3 συναφών 

έργων (σημείωση: 
δεν αθροίζονται 

τα έργα των 
μελών της Ομάδας 

Έργου) 

13% Συνοπτική περιγραφή στην 
προσφορά. 

Βιογραφικά σημειώματα 
στελεχών και εργαζομένων 

που θα εμπλακούν στο έργο, 
κατάλογο συναφών έργων 

που έχουν εκπονήσει τα 
εμπλεκόμενα στελέχη. 

Περιλαμβάνει και 
βεβαιώσεις ολοκλήρωσης 

έργων ή επιστολές 
επιτυχούς ολοκλήρωσης 

έργων. 
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Σελίδα 41 από 62 
 

                              ΒΑΘΜΟΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 βαθμοί 50 βαθμοί 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 

Συντελεστής 
βαρύτητας 

Αποδεικτικά τεκμήρια 
προς αξιολόγηση 

2.4 Εξειδίκευση της 
Ομάδας Έργου του 
Αναδόχου σε έργα 
εκστρατείας με 
προώθηση σε 
ιστοσελίδες (websites / 
webportals) 

Κανένα μέλος 
της Ομάδα 

Έργου δεν έχει 
εκπονήσει 

συναφές έργο 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της 

Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 

1 συναφές έργο 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 

έργα των 
μελών της 

Ομάδας Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της 

Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 
2 συναφή έργα 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 

έργα των 
μελών της 

Ομάδας Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της Ομάδας 

Έργου έχει 
εκπονήσει 3 

συναφή έργα 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 
έργα των μελών 

της Ομάδας 
Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της Ομάδας 

Έργου έχει 
εκπονήσει άνω 
των 3 συναφών 

έργων (σημείωση: 
δεν αθροίζονται 

τα έργα των 
μελών της Ομάδας 

Έργου) 

13% Περιγραφή στην προσφορά. 
Περιλαμβάνει και αποφάσεις 
ανάθεσης ή συμβάσεις έργου 

ή αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών ή υπεύθυνες 

δηλώσεις. 

2.5 Εμπειρία του 
Αναδόχου σε έργα 
εκστρατείας με 
προώθηση σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 
(social media) 

Κανένα μέλος 
της Ομάδα 

Έργου δεν έχει 
εκπονήσει 

συναφές έργο 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της 

Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 

1 συναφές έργο 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 

έργα των 
μελών της 

Ομάδας Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της 

Ομάδας Έργου 
έχει εκπονήσει 
2 συναφή έργα 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 

έργα των 
μελών της 

Ομάδας Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της Ομάδας 

Έργου έχει 
εκπονήσει 3 

συναφή έργα 
(σημείωση: δεν 
αθροίζονται τα 
έργα των μελών 

της Ομάδας 
Έργου) 

Τουλάχιστον 1 
μέλος της Ομάδας 

Έργου έχει 
εκπονήσει άνω 
των 3 συναφών 

έργων (σημείωση: 
δεν αθροίζονται 

τα έργα των 
μελών της Ομάδας 

Έργου) 

13% Περιγραφή στην προσφορά. 
Περιλαμβάνει και αποφάσεις 
ανάθεσης ή συμβάσεις έργου 

ή αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών ή υπεύθυνες 

δηλώσεις. 

 
Σημείωση: η βαθμολογία είναι η ρητώς αναφερόμενη στον πίνακα ανωτέρω ανάλογα με τα αποδεικνυόμενα στοιχεία και δεν προβλέπονται 
διαβαθμίσεις αυτής (π.χ. 105 βαθμοί). Εάν δεν υποβληθούν τεκμήρια απόδειξης των ανωτέρω κριτηρίων, τότε τίθεται βαθμός 0 (μηδέν), αλλά δεν 
απορρίπτεται ο Ανάδοχος (δηλ. δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού). 
 
Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων της κατηγορίας «Δημιουργική Προσέγγιση Αναδόχου»: 70% 
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Σελίδα 42 από 62 
 

                              ΒΑΘΜΟΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 0 βαθμοί 50 βαθμοί 100 βαθμοί 110 βαθμοί 120 βαθμοί 

Συντελεστής  
βαρύτητας 

Αποδεικτικά τεκμήρια 
προς αξιολόγηση 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

     

10% 

 

3.1 Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
του Αναδόχου, με την υιοθέτηση 
πολιτικών και εφαρμογή 
αντίστοιχων δράσεων:  
α) υπέρ των εργαζομένων (π.χ. 
απασχόληση και υποστήριξη 
εργαζομένων που εντάσσονται σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
όπως ΑΜΕΑ, εξάλειψη των 
διακρίσεων, προαγωγή ισότητας 
2 φύλων) 
β) υπέρ της κοινωνίας (π.χ. 
εθελοντισμός, χορηγίες –
υποστήριξη ΜΚΟ, υποστήριξη – 
επιλογή τοπικών προμηθευτών)  
γ) υπέρ του περιβάλλοντος (π.χ. 
ανακύκλωση υλικών, 
εξοικονόμηση ενέργειας) 
δ) υπέρ της διαφάνειας και της 
ορθής διακυβέρνησης και 
εναντίον της δωροδοκίας και της 
διαφθοράς 

Καθόλου  
περιγραφή 

ή 
περιγραφή 

που δεν 
σχετίζεται 

με το 
αντικείμενο 

Αόριστη ή 
ελλιπής 

περιγραφή 

Αναλυτική 
περιγραφή 

των 
πολιτικών και 
των συναφών 
δράσεων που 

έχει 
εκπονήσει ή 

εκπονεί ο 
Ανάδοχος 

Προσυπογραφή 
των 10 Αρχών 

του 
Οικουμενικού 
Συμφώνου και 

υποστήριξη 
των 17 Στόχων 

Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

Πιστοποίηση 
του Αναδόχου 

για τη 
συμμόρφωση 
με αντίστοιχα 

διεθνή πρότυπα 
επί αυτών των 
πολιτικών  (π.χ. 

ISO 9001, ISO 
10001, EFQM, 
ISO 26001, SA 

8000, ISO 
14001, EMAS, 

ISO 50001, ISO 
45001 ή OHSAS 
18001 ή ΕΛΟΤ 

1801, GDPR, ISO 
27001, ISO 
22301, ISO 

37001) 

10% Περιγραφή στην 
προσφορά. 
Περιλαμβάνει και: 
 αντίγραφο των 

πολιτικών του 

Αναδόχου 

 αντίγραφο 

προσυπογραφής του 

Οικουμενικού 

Συμφώνου και 

υποστήριξης των 17 

Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

 αντίγραφο των 
πιστοποιητικών (ή 

βεβαιώσεων 

εφαρμογής ή 

βεβαιώσεων 

συμμόρφωσης) 

διεθνών προτύπων 

από Διαπιστευμένο 

Φορέα Πιστοποίησης 

 
Σημείωση: η βαθμολογία είναι η ρητώς αναφερόμενη στον πίνακα ανωτέρω ανάλογα με τα αποδεικνυόμενα στοιχεία και δεν προβλέπονται 
διαβαθμίσεις αυτής (π.χ. 105 βαθμοί). Εάν δεν υποβληθούν τεκμήρια απόδειξης των ανωτέρω κριτηρίων, τότε τίθεται βαθμός 0 (μηδέν), αλλά δεν 
απορρίπτεται ο Ανάδοχος (δηλ. δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού). 
Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας του κριτηρίου της κατηγορίας «Κοινωνική – περιβαλλοντική προσέγγιση Αναδόχου»: 10%
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Σελίδα 43 από 62 

 
 

- 3η φάση : Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

Η Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των υποψηφίων και 
βαθμολογήθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο.  
 
Αναλυτικότερα, η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (Σ.Β.Ο.Π.) θα καθοριστεί βάσει του 
κάτωθι τύπου : 
 
 Σ.Β.Ο.Π. = 100 Χ (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου) 
 
Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο ) δεκαδικό ψηφίο.  
 
Ο συντελεστής βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς ορίζεται 30%. 

- 4η φάση : Τελική Αξιολόγηση Προσφορών 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρεί στην τελική αξιολόγηση, η οποία γίνεται με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και με 
χρήση συντελεστών βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Ο συντελεστής 
βαρύτητας της βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε 70% και ο συντελεστής βαρύτητας της 
βαθμολογίας οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 30%.  
 
Αναλυτικότερα, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) κάθε προσφοράς καθορίζεται από τον τύπο :  
 
Τ.Β.Α.= [(Σ.Β.Τ.Π*0,7)+(Σ.Β.Ο.Π.*0,3)] 
 
 Όπου:  
Τ.Β.Α. : ο τελικός βαθμός αξιολόγησης  
Σ.Β.Τ.Π. : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς  
Σ.Β.Ο.Π. : η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς  
 
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο ) δεκαδικό ψηφίο.  
 
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του 
βαθμού τους.  
 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη με το μεγαλύτερο Τελικό 
Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) και κατά συνέπεια επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων 
με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.)  
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση, που 
πραγματοποιείται παρουσία τόσο της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού όσο και των οικονομικών 
φορέων που ισοβαθμούν.  
Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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Σελίδα 44 από 62 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Της επιχείρησης .................................................... , 
Με έδρα …………………………………………………, οδός………………….,αριθμός…….,Τ.Κ… ........... , 
Α.Φ.Μ. .................................. , 
Δ.Ο.Υ. ................................... , 
Τηλ. ........................................ , 
Fax .......................................... , 
Ε-mail : …………………………. 
και αφού έλαβα υπ’ όψιν την προκήρυξη του διαγωνισμού Σ1/2020 και την μελέτησα δηλώνω 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των όρων αυτής και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά: 

 
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
 

 
ΦΠΑ 24%[€] 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] 

Παροχή υπηρεσιών 

σχεδιασμού και 

προβολής / διαφήμισης 

για την προστασία της 1
ης

 

κατοικίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ ΤΕΥΔ 

 

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: [Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [15 – Υπουργείο Οικονομικών / 

100053769 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Θηβών 196-198, Αγ. Ι. Ρέντη, Τ.Κ. 182 33] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Στύλογλου Ζαχαρένια] 

- Τηλέφωνο: [213 212 5656] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [promithies@keyd.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.keyd.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και προβολής / διαφήμισης για την προστασία της 1ης 

κατοικίας – CPV: 79341400-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[Σ1/2020] 

 

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; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

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 άλλουςv; 

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

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

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

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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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 καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, 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 ;xxi 

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): xxii 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] 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 
καταστάσειςxxiv : 
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 περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
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:  
[..........……] 
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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 

εγκατάστασήςxxvii
; 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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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 αναφοράςxxviii, 

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 αναφοράςxxix, 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 ιδιωτικούςxxx: 

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 

υπηρεσίεςxxxi, 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 

[……] 
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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 υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxxxii 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: 

[……] 
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10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiii 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· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] 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 VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

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

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiv, 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 δωρεάνxxxv. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

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

το σύνολο αυτών 

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

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

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

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

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

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

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 

του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

x
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xi
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

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

αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

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

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

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

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

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

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

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών 

εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

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

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

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

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, 

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

τα πέντε έτη. 

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

τα τρία έτη. 

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

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxi
 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. 

xxxii
 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. 

xxxiii
 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.  

xxxiv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv
 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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