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ΟΑΣΑ Α.Ε. 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82  
Τηλ: 210-82.00.999 - 210 82.00.818  
Φαξ : 210-82.12.219  
E-mail : oasa@oasa.gr 
Αρ. Πρωτ: 20806/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./7.12.2017               ΑΘΗΝΑ  4.1.2018 
        Αρ. Διακήρυξης (1) 

 
 
 

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού  

 
για την ανάθεση υπηρεσιών 

 
«Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής 

Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» 
 
 

Προϋπολογισμός 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ. 
 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
H διακήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.oasa.gr, όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για το 
Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθεύονται τα Τεύχη του 
διαγωνισμού από τα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α., Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82. Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση στην Διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη 
της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr. 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/95). 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε από 

το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’/17-10-2015) του ν.4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 (ΦΕΚ 

204/Α/15-9-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 61, παρ. 5 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013 «Διαμόρφωση Φιλικού 

Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 

διατάξεις). 

 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

 της με  αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα 
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

 Του Ν. 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011)  «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη 
των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) και του νόμου 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συβάσεων 

παραχώρησης- Εναρμόνισης με την Οδηγία της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με 
τις ανάθεση παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις»  όπως 

τροποποιήθηκε με τον Νόμος 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227/06.12.2016) «Απλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό 

και λοιπές διατάξεις» 

 του ΠΔ 261/1997 (ΦΕΚ Α’ 186/23.09.1997) για τη διαφάνεια στη διαφημιστική 
προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 

 Του Ν. 4487/2017 (ΦΕΚ Α’ 116/09.08.2017) 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. 

 Της απόφασης  3865/2017 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. 

 Των όρων της παρούσας. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚΨΘ46ΨΧΕ3-3ΒΟ





3 

 

ΜΕΡΟΣ Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)  

Οδός Μετσόβου, Αριθμός 15, Αθήνα 

Ταχ.Κωδ.: 106 82. 

Τηλ.:210 8200999. 

Telefax:210 8212219 

E-mail: oasa@oasa.gr  
Κωδικός NUTS: GR 300 

Ιστοσελίδα: www.oasa.gr   

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 
1. Συνοπτικό διαγωνισμό για την «Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το 

Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)», προϋπολογισμού 40.000,00 

ευρώ  πλέον ΦΠΑ. 

 

2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. 14 της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016  που για  τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 
 

(α)  η παρούσα διακήρυξη με αριθμό (1) 

 

(β)  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών, το οποίο 

εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) (Παράρτημα III) 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον 

αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτίριο του 

Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Κ. 106 82) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή στην ως άνω διεύθυνση μέχρι την αναφερόμενη στην επόμενη 

παράγραφο προθεσμία. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ο.Α.Σ.Α. ουδεμία 

ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα 

αποσταλούν. 

 

4. Τόπος & Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού – Υποβολής Προσφοράς: 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οργανισμός Αστικών  Συγκοινωνιών 

Αθηνών  

Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ 10682 

Γραφείο Γραμματείας 

 

22.1.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ  

 
5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

6. Αντικείμενο του διαγωνισμού: 

Ο διαγωνισμός αφορά την την «Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το 
Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» προϋπολογισμού 40.000,00 €, 

πλέον ΦΠΑ. 

 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
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7. Προϋπολογισμός της σύμβασης: 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 40.000,00.Ευρώ και αναλύεται 
σε: 

 

Καθαρή αξία: 40.000,00 ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:9.600,00 ευρώ 

 

8. Χρηματοδότηση της σύμβασης: 
 

α. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της εταιρείας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

και βαρύνει τον προϋπολογισμού της Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (υπ’ αριθ. ΑΔΑΜ 17REQ002352020 

2017-12-04 απόφαση για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης). 

 
β. Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 

4013/2011 και 375 του Ν.4412/2016 και 0,06 % υπέρ Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με το άρθρο 

350 του Ν. 4412/2016. 

 
γ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.  

 

δ. Η  πληρωμή θα γίνει όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 

1. Εισαγωγή  

 

Ο Οργανισμός  Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με 

αντικείμενο «Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα 
Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» προϋπολογισμού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Η εκτέλεση 

των  υπό ανάθεση υπηρεσιών (χάριν συντομίας «το έργο») θα γίνεται με δαπάνες και για 

λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α., θα διεξαχθεί με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της 

παρούσας και το συνημμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

 

2. Αναλυτική Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης 

 
2.1. Ταυτότητα της Επικοινωνιακής «Καμπάνιας» 

 

Ο ανάδοχος  των προς ανάθεση υπηρεσιών θα αναλάβει την αγορά διαφημιστικού χρόνου 

(“media shop”)  και θα προτείνει και θα υλοποιήσει το “media plan” της επικοινωνιακής 
«καμπάνιας» του Οργανισμού σε ότι αφορά το νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο 

ATHENACARD/ATHENA TICKET με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. 

 

Η «καμπάνια» θα προβληθεί: 

 
i. Σε ηλεκτρονικά μέσα (ιστοσελίδες) 

ii. Σε ραδιοφωνικούς σταθμούς 

 

Συγκεκριμένα: 

 

i. Στα ηλεκτρονικά μέσα η καμπάνια αφορά σε περίοδο τουλάχιστον 15 ημερών 
και συνοψίζεται σε: 

- Native ads (φόρμα προβολής εικαστικού - μηνύματος). 

- Web banners στις «κεντρικές σελίδες ιστοσελίδων»  

- Google ads 
 

* Ως «κεντρικές σελίδες ιστοσελίδων» νοούνται οι αρχικές σελίδες (home pages) ή άλλες 
δημοφιλείς σελίδες αυτών, πέραν της αρχικής. 

 

Τόσο τα web banners όσο και τα google ads θα οδηγούν σε διαδικτυακό χώρο που θα 

υποδειχθεί από τον ΟΑΣΑ. 

 
ii. Στους ραδιοφωνικούς σταθμούς αφορά σε τουλάχιστον πέντε (5) επαναλήψεις 

ραδιοφωνικού σποτ (διάρκεια spot τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων) 

ημερησίως, για περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. 

 
2.2. Στόχος της Επικοινωνιακής «Καμπάνιας» 

 
Η καμπάνια έχει χαρακτήρα ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τη γνωριμία, τις 

δυνατότητες και τη χρήση του νέου «ηλεκτρονικού εισιτηρίου» των αστικών συγκοινωνιών 

ATHENACARD/ATHENA TICKET. Παράλληλα, με την προβολή – δημοσιότητα που θα 
επιτευχθεί επιδιώκεται η ανάδειξη των οφελειών του νέου συστήματος μετακίνησης των 

αστικών συγκοινωνιών με τη χρήση του νέου «ηλεκτρονικού εισιτηρίου». 

 
 
2.3. «Κοινό Στόχος» 

 

«Κοινό Στόχος» είναι όλοι οι χρήστες των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, (ανεξαρτήτως 

κοινωνικού, οικονομικού, φυλετικού προφιλ), που κατοικούν στο λεκανοπέδιο Αττικής, 

ηλικίας 16 έως 45 ετών, οι οποίοι αποτελούν και το πλέον συμφιλιωμένο/εξοικειωμένο 
κοινό με τις νέες τεχνολογίες. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το ραδιόφωνο το «κοινό – στόχος» 
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διευρύνεται έως την ηλικία των 65 ετών καθώς το μέσο είναι ενδεδειγμένο για όσους 

ακολουθούν παραδοσιακούς τρόπους ενημέρωσης. 

 
2.4. Μέσα 

 
Για την επιλογή των ηλεκτρονικών μέσων οι υποψήφιοι μπορούν να αξιοποιήσουν το 
«Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης» («Μητρώο OnLine 

Media»), της Γεν. Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (Άρθρα 52, 53 και 54 του 

Νόμου 4339/2015 ΦΕΚ Α' 133).  

 

Ο ανάδοχος δύναται να προσθέσει και τυχόν δωρεάν advertorial. 

 
2.5. Παραδοτέα της Σύμβασης 

 
Ο ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να 
υποβάλλει «Αναλυτικό Πλάνο Μέσων», προς έγκριση από τον Ο.Α.Σ.Α. Το «Αναλυτικό 

Πλάνο Μέσων», θα έχει υποχρεωτικά τη μορφή του πίνακα 5 της παρούσης. Από την 

επιλογή των μέσων θα πρέπει: 

 

i. Nα εξασφαλίζεται η κάλυψη του «κοινού στόχου» της επικοινωνιακής καμπάνας 

σύμφωνα με τα οριζόμενα με την παρ. 2 του Μέρους Γ της παρούσης «Αναλυτική 
Περιγραφή των προς Ανάθεση Υπηρεσιών». 

 

ii. Να τεκμηριώνεται πως η συμμετοχή των περιφερειακών ραδιοφωνικών μέσων, θα 

πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού της 

ραδιοφωνικής προβολής. 
 

Ο ανάδοχος εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα υποβάλει προς έγκριση 

από τον Ο.Α.Σ.Α.: 

 

i. Παραχθέν ραδιοφωνικό spot (σύμφωνα με το σενάριο το οποίο θα έχει επιλεγεί / 

υποδειχτεί από τον ΟΑΣΑ).  
 

ii. Παραχθέν advertorial / διαφημιστικό μήνυμα (σύμφωνα με το σενάριο που θα 

έχει επιλεγεί / υποδειχτεί από τον ΟΑΣΑ). 

 

Ο αναδοχος, αμέσως μετά την έγκριση των αναφερόμενων στα πιο πάνω σημεία (i) και (ii), 
καθώς και του του  «Αναλυτικού Πλάνου Μέσων», θα προχωρήσει στο «κλείσιμο» των μέσων 

και χώρων, και την υλοποίηση της επικοινωνιακής «καμπάνιας» σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο πλάνο. 

 

Για την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της επικοινωνιακής καμπάνιας, βάσει του/των 

κριτηρίου/κριτηρίων επιλογής του εγκεκριμένου / συμφωνημένου πλάνου μέσων, ο 
ανάδοχος θα πρέπει με το πέρας της επικοινωνιακής καμπάνιας να υποβάλλει: 

 

i. Πιστοποιημένο έγγραφο με τα GRPs από την επίσημη πηγή “FOCUS BARI” σε ότι 

αφορά τα ραδιοφωνικά spots. 

 
ii. Tracking Codes σε ότι αφορά τα advertorials / διαφημιστικά μηνύματα σε 

ιστοσελίδες. 

 

iii. Αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το 

είδος του μέσου που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνία και το ποσό του 

τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν μέσο προς την εταιρεία. Επίσης θα 
επισυνάπτονται οι αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της εταιρείας προς το 

χρησιμοποιηθέν μέσο. 
 

Πίνακας 1: Πίνακας Παραδοτέων 
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Παραδοτέο Προθεσμία 

Παρ. 1 «Αναλυτικό Πλάνο Μέσων» 
5 ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παρ. 2 Παραχθέν ραδιοφωνικό spot 
5 ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παρ. 3 Παραχθέν advertorial / διαφημιστικό μήνυμα 
5 ημέρες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

Παρ. 4 

Στοιχεία τεκμηρίωσης αποτελεσματικότητας 
επικοινωνιακής «καμπάνιας» (Πιστοποιημένο έγγραφο 
με τα GRPs από την επίσημη πηγή “FOCUS BARI” σε ότι 
αφορά τα ραδιοφωνικά spots, Tracking Codes σε ότι 
αφορά τα advertorials / διαφημιστικά μηνύματα σε 
ιστοσελίδες, Αναλυτική κατάσταση στην οποία θα 
αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα και το είδος του μέσου 
που χρησιμοποιήθηκε, ο αριθμός, η ημερομηνια και το 

ποσό του τιμολογίου που εξεδόθη από το χρησιμοποιηθέν 
μέσο προς την εταιρεία. Επίσης θα επισυνάπτονται οι 

αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις της εταιρείας προς το 
χρησιμοποιηθέν μέσο). 

Με το πέρας της επικοινωνιακής 
«καμπάνιας» 

 

 

3. Προϋπολογισμός της Σύμβασης 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε  49.600,00 Ευρώ και αναλύεται 

σε: 

 

Καθαρή αξία: 40.000,00 Ευρώ 

 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ): 9.600,00 ΕΥΡΏ. 
 

Οι  υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη  ότι το κόστος των υπηρεσιών ανά 

κατηγορία θα κατανέμεται ως εξής : 

Internet: 23.000 - 25.000 ευρώ 

Ραδιόφωνο:  17.000 - 15.000 ευρώ 
 

4. Πληρωμή Αναδόχου 

 

H πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 

 20% με την παραλαβή των παραδοτέων 1, 2 και 3 της παρ. 2.5 «Παραδοτέα της 
Σύμβασης» του Μέρους Γ της παρούσης. 

 80% με την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης. 
 

5. Έναρξη – Λήξη Σύμβασης 

 

Η ανάθεση ξεκινάει με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Σ.Α. και αναδόχου και 

ολοκληρώνεται εντός 50 ημερών από την υπογραφή της.  

 
 

 

6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 
Δεν  απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για 

την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της 

μορφή πρέπει να  είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού 

φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 
3. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

 

7. Λόγοι Αποκλεισμού   

 

Κάθε προσφέρων  αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας 

από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

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

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

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

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

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

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

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

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

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

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

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

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

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

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

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

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

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

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

(Α΄ 166), 

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

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

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

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

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

 

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
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εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 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. 

 
2. 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 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, 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. 

 

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται  οι παράγραφοι  1 και 2. Κατ’ εξαίρεση, 

όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

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 υποβολής 

προσφοράς, δεν εφαρμόζεται  η παράγραφος 2. 
 

8. Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Όσοι υποβάλουν προσφορά στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και να υποβάλουν όλα τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Επίσης, για να γίνουν αποδεκτές οι 

προσφορές τους, θα πρέπει αυτές να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας, που στο σύνολό τους θεωρούνται απαράβατοι. 

 

9. Ρήτρα Ηθικού Περιεχομένου 

 
Απορρίπτονται  προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της 

Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  

 

10. Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, όπως ορίζεται στο Ν.4412/2016. 

 

11. Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 

γραφεία του ΟΑΣΑ, Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82, έως και την 22.1.2018 και ώρα 11.00 

π.μ. 
 

Η  προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και με τις 

ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες  προσφορές υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα 

ληφθούν υπόψη μόνο αν φτάσουν στον Ο.Α.Σ.Α. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα. 
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Δε  θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον Ο.Α.Σ.Α. 

έγκαιρα. 
 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δε γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια 

Διοικητική Μονάδα και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 

 

12. Περιεχόμενο Προσφοράς 

 
Οι προσφορές πρέπει υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις 

εξής ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΟΑΣΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα 
Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  

22.1.2018, ώρα 11:00 π.μ. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλ. fax, email) 

ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιέχει τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητους 
σφραγισμένους υποφακέλους ως εξής: 

 

I. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Περιεχόμενα Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

α/α Δικαιολογητικό 
Επί ποινή 
αποκλεισμού 

1 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 

άρθρου 21 της παρούσας.  
ΝΑΙ 

 

II. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3: Περιεχόμενα Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

α/α Δικαιολογητικό 
Επί ποινή 

αποκλεισμού 

1 Περιγραφή μεθοδολογικής προσέγγισης ΝΑΙ 

2 
«Αναλυτικό Προτεινόμενο Πλάνο Μέσων» σύμφωνα με τον 

πίνακα 5 της παρούσης 
ΝΑΙ 

3 Τρεις (3) δημιουργικές προτάσεις ραδιοφωνικού spot ΝΑΙ 

4 
Τρεις (3) δημιουργικές προτάσεις advertorials ή διαφημιστικών 

μηνυμάτων σε ιστοσελίδες (native ads). 
ΝΑΙ 

5 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. ΝΑΙ 

6 
Κατάλογο έργων (συναφών με το αντικείμενο της παρούσης), 

που έχει υλοποιήσει (ή υλοποιεί) κατά τη τελευταία τριετία.  
ΝΑΙ 

7 
Αναλυτικό προφίλ του υποψηφίου (ιστορικό, σκοποί, οργάνωση, 

τομείς εξειδίκευσης, προσωπικό, τεχνολογίες, υποδομές, κλπ.) 
ΝΑΙ 
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III. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιλαμβάνει τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα 4. 
 

Πίνακας 4: Περιεχόμενα Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

α/α Δικαιολογητικό 
Επί ποινή 

αποκλεισμού 

1 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος II της παρούσης), συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 
ΝΑΙ 

 

 
13. Περιεχόμενο Δικαιολογητικών Τεχνικής Προφοράς 

 

Α. Περιγραφή μεθοδολογικής προσέγγισης: 

 

Η περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης θα πρέπει να περιέχει: 
 

i. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο συνολικά. 

ii. Ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγματοποιήσει την 

επικοινωνιακή «καμπάνια» (επιλογή προτεινόμενων μέσων / αναλυτικό πλάνο, 

αγορά χώρου προβολής στα προτεινόμενα μέσα, στοιχεία τεκμηρίωσης 
αποτελεσματικότητας επικοινωνιακής «καμπάνιας», κλπ.). 

iii. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποτελεί - κατά την άποψη του προσφέροντος - στοιχείο 

υποστήριξης της προσφοράς του. 

 

Β. Αναλυτικό Προτεινόμενο Πλάνο Μέσων: 
 

Το «Αναλυτικό Προτεινόμενο Πλάνο Μέσων», θα έχει υποχρεωτικά τη μορφή του 

πίνακα 5 της παρούσης. Από την επιλογή των μέσων θα πρέπει: 

 

i. Nα εξασφαλίζεται η κάλυψη του «κοινού στόχου» της επικοινωνιακής καμπάνιας 

σύμφωνα με τα οριζόμενα με την παρ. 2 του Μέρους Γ της παρούσης «Αναλυτική 
Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης». 

ii. Να τεκμηριώνεται πως η συμμετοχή των περιφερειακών ραδιοφωνικών μέσων, θα 

πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% του συνολικού προϋπολογισμού της 

ραδιοφωνικής προβολής. 

 
Πίνακας 5: Αναλυτικό Προτεινόμενο Πλάνο «Μέσων» 

Tίτλος  
Ιστοσελίδας/ 

Ραδιοφώνικου 
Σταθμού 

Τύπος «Μέσου» 

(ειδησιογραφία, 
οικονομία, 

αθλητικογραφία, 
ειδικού 

ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με το 

αντικείμενο 
δραστηριότητας 

του Ο.Α.Σ.Α., 

κλπ.) 

Λόγοι 
επιλογής του 

προτεινόμενου 
«Μέσου» 

«Κοινό 

Στόχος» 

Περιγραφή 
Χώρου 

Προβολής/ 
Ιδιαιτερότητες 

(πχ. σημείο 
προβολής, 

διαστάσεις, 

κλπ.) 

Ημερομηνία 
Έναρξης 

Συνεχούς 
Προβολής 

Ημερομηνία 
Λήξης 

Συνεχούς 
Προβολής 

Απόδοση: 

 Αριθμός 
“impressi

ons” για 
τα 

ηλεκτρονικ
ά «μέσα» 

 GRPS για 
τα 

ραδιοφωνι

κά «μέσα» 

Κόστος 

Προβολής 

«Κεντρικά» Ραδιοφωνικά Μέσα Προβολής 

         

Σύνολο Ραδιοφωνικού Χρόνου (αριθμός ημερήσιων επαναλήψεων * αριθμός ημερών * διάρκεια spot:  

«Περιφερειακά» Ραδιοφωνικά Μέσα Προβολής 

         

Σύνολο Ραδιοφωνικού Χρόνου (αριθμός ημερήσιων επαναλήψεων * αριθμός ημερών * διάρκεια spot:  

Διαδικτυακά Μέσα Προβολής (Ιστοσελίδες) 

         

 

Γ. Δημιουργικές Προτάσεις: 
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Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν: 

 

i. δημιουργικές προτάσεις (σε έντυπη μορφή / κείμενο) σε ότι αφορά στο 
ραδιοφωνικά spot, προτείνοντας τρία (3) εναλλακτικά σενάρια. 

 

ii. δημιουργικές προτάσεις (εικαστικό) σε ότι αφορά advertorials / διαφημιστικά 

μηνύματα σε ιστοσελίδες (native ads), προτείνοντας τρία (3) εναλλακτικά 

σενάρια. 

 
 

 

Δ. Χρονοδιάγραμμα: 

 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης του έργου (στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας) και στον 

προγραμματισμό ολοκλήρωσης όλων των επιμέρους σταδίων. Στο χρονοδιάγραμμα θα 

πρέπει να αποτυπώνονται τα ακόλουθα κρισιμα ορόσημα: 

 

i. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

ii. Ημερομηνία παράδοσης ραδιοφωνικού spot 
iii. Ημερομηνία παράδοσης advertorials ή native adds προς έγκριση από τον ΟΑΣΑ 

iv. Ημερομηνία έναρξης επικοινωνιακής «καμπάνιας» 

v. Ημερομηνία λήξης επικοινωνιακής «καμπάνιας» 

 

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην τεκμηρίωση αναφορικά με τη 
δυνατότητα του προσφέροντος να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο απ' αυτόν 

χρόνο, στο πλαίσιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

Ε. Στοιχεία Τεκμηρίωσης Καταλληλότητας & Εμπειρίας 

 

Στην ενότητα αυτή ο προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει: 
 

i. Kατάλογο έργων (συναφών με το αντικείμενο της παρούσης), που έχει υλοποιήσει 

(ή υλοποιεί) κατά τη τελευταία τριετία.  

ii. Αναλυτικό «προφίλ» του υποψηφίου (ιστορικό, σκοποί, οργάνωση, τομείς 

εξειδίκευσης, προσωπικό, τεχνολογικές υποδομές, κλπ.) 
iii. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποτελεί - κατά την άποψη του προσφέροντος - 

στοιχείο υποστήριξης της ικανότητάς τους να υλοποιήσει επιτυχώς τις προς ανάθεση 

υπηρεσίες. 
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14. Σύστημα Υποβολής Οικονομικών Προσφορών 
 

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη ότι:  

- Η προσφορά  θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και οι τιμές θα πρέπει να δίδονται 

ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
- Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου του αναδόχου σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις (πχ 

πάσης φύσεως αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του αναδόχου 

που πρόκειται να απασχοληθεί με το υπόψη έργο, πάσης φύσεως έξοδα του 

παραπάνω προσωπικού του αναδόχου, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εισφορές 
και τέλη ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, που ισχύει σήμερα ή πρόκειται να 

επιβληθεί στο μέλλον), θα βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα 

κατακυρωθεί η ανάθεση του υπόψη έργου.  

- Ο  ανάδοχος του υπό ανάθεση έργου θα βαρύνεται επίσης και με τις πάσης 

φύσεως αμοιβές και σχετικές επιβαρύνσεις οποιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται 

με το έργο, χωρίς να δικαιούται για οποιονδήποτε λόγο να απαιτήσει τη 
συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α.  

- Συμφωνείται  ρητά ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία 

μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. 

Ο ανάδοχος του έργου σε αυτήν την περίπτωση με την υπογραφή της σύμβασης 
δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από τις διατάξεις 

του εν λόγω άρθρου επειδή θεωρείται ότι έλαβε υπόψη του όλα τα περιστατικά 

βάσει των οποίων συνέταξε και υπέβαλε την προσφορά του και ότι η προσφορά 

έχει καταρτιστεί με βάση προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο προσφέρων και την 

ακρίβεια του εγγυάται. 

- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίδεται αμοιβή για ολόκληρο το έργο που προκηρύχθηκε και με βάση τον 

τρόπο που περιεγράφηκε παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. 

- Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται 
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον  

σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι 

αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

εκτέλεσης του έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, τις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Συμφωνείται ρητά ότι ο προσφέρων: 

(α) προκειμένου να διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά του 
μελέτησε με προσοχή και έλαβε υπόψη: 

- Τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

- Το έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα ΙΙ). 

- Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει το διαγωνισμό. 

(β)  έλαβε γνώση των συνθηκών εκτέλεσης των υπό ανάθεση εργασιών, 

των τεχνικών προδιαγραφών και του εξοπλισμού που απαιτούνται. 
(γ) έλαβε γνώση και συμπεριέλαβε κάθε κόστος στο προσφερόμενο 

τίμημα για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εργασιών σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στη διακήρυξης. 

 

Κάθε  διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
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Δεν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικών προσφορών που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό της 

διακήρυξης. 

Δεν  επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Δεν  επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 

 

15. Χρόνος ισχύος προσφορών 

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα  90 ημερών, από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 

16. Παραλαβή Προσφορών – Στάδια Αποσφράγισης - Αξιολόγησης – Κατακύρωση  

 

16.1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς:  
 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας της παρούσας. Η  παραλαβή μπορεί να 

συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων 
οικονομικών φορέων. Η  λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη 

της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού 

επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο του ΟΑΣΑ για να διαπιστώσει αν έχουν 

υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο 
αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο 

μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει 

μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η 

υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η  υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη Διακήρυξη. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του 

Ν.4412/2016. 
 

16.2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών:  

 

(α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ελέγχεται η ύπαρξη των τριών 

σφραγισμένων υπο-φακέλων (Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

προσφοράς). 
 

(β) Αποσφραγίζεται ο υπο-φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο υπο-

φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 

 

(γ) Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά 
που περιλαμβάνονται στον υπο-φάκελο δικαιολογητικών και στον υπο-φάκελο τεχνικής 

προσφοράς, ανά φύλλο.  

 

(δ) Σύνταξη Πρακτικού Ι: Η Επιτροπή  Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 

ελέγχου αυτών σε Πρακτικό (στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων, με σχετική αιτιολογία, τις 
προσφορές που κρίθηκαν μη αποδεκτές στο στάδιο αυτό), το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη. Ειδικότερα, στο στάδιο αυτό η Επιτροπή: 

- Eλέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής ως προς την ορθότητα και πληρότητα 

καθώς και την κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

- Ελέγχει τις τεχνικές προσφορές προκειμένου να διαπιστώσει αν ικανοποιούν 

τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
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(ε) Οι  υπό-φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τοποθετούνται σε ένα 
νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

και φυλάσσεται ασφαλώς με ευθύνη της Επιτροπής Διαγωνισμού, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

(στ) Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών: Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει 

στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών με βαθμολόγηση των υπο-κριτηρίων ή κριτηρίων 
(εφόσον δεν υπάρχει ανάλυση σε επιμέρους υπό-κριτήρια), τα οποία δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα 6, και υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 

(Σ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, ως εξής: 
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Πίνακας 6: Κριτήρια & Μεθοδολογία Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 

 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κριτήριο Α 
Μεθολογία υλοποίησης του Εργου και μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν 

80% 

Υπο-κριτήριο Α1 

 Βαθμός κατανόησης των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του 
έργου. 

 Αιτιολόγηση επιλογής εργαλείου/ων που θα 
χρησιμοποιηθούν. 

 Χρήση καινοτόμων μεθόδων, μέσων, κλπ. 

20%  
 

Υπο-κριτήριο Α2 

 Μεθοδολογία επιλογής «πλάνου μέσων» 

 Τεκμηρίωση του τρόπου κάλυψης των «ομάδων στόχων» 

της επικοινωνιακής καμπάνιας. 

 Επάρκεια – πληρότητα προτεινόμενης επικοινωνιακής 
καμπάνιας συνολικά. 

40% 

Υπο-κριτήριο Α3 

 Δημιουργικές προτάσεις. 

 Πρωτοτυπία 

 Ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ο.Α.Σ.Α. 

20%  

Κριτήριο Β 

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα (υλοποίηση 
επικοινωνιακής καμπάνιας): 

 Βάσει αναλυτικής παρουσίασης της εταιρείας (ιστορικό, 
σκοποί, οργάνωση, τομείς εξειδίκευσης, προσωπικό, 
τεχνολογικές υποδομές, κλπ.) 

 Βάσει κατάλογου έργων (συναφών με το αντικείμενο της 
υπό ανάθεση έργου), που έχουν υλοποιηθεί (ή 
υλοποιούνται) κατά τη τελευταία τριετία. 

20% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

Μεθοδολογία Βαθμολόγησης: 
 

0  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο / υπο-κριτήριο 
1 – 4  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο / υπο-κριτήριο 
5 – 8  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο / υπο-κριτήριο 
9 – 10  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο / υπο-κριτήριο 

 
Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:  
 
Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο / υπο-κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου / υπο-κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το 
έργο.  
Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο / υπο-κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου / υπο-κριτηρίου.  

Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει ικανοποιητικά τις προδιαγραφές και 
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου / υπο-κριτηρίου. 
Εξαίρετη,   ως  προς  το  συγκεκριμένο   κριτήριο / υπο-κριτήριο  όταν  η   ανταπόκρισή  της  καλύπτει  πλήρως  τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου / υπο-κριτηρίου. 

 
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με 
ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα βαθμολογούμενα υπο-
κριτήρια ή κριτήρια (εφόσον δεν υπάρχει ανάλυση σε επιμέρους υπό-κριτήρια). 

 
Προσφορά που έστω και σε ένα από τα δύο κριτήρια της τεχνικής προσφοράς βαθμολογηθεί λιγότερο από πέντε 
(5) απορρίπτεται και δεν προχωρά στη περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. 
 

Ο βαθμός κάθε υπο-κριτηρίου / κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών του συνόλου των µελών της 
Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή βαρύτητας και 
εξάγεται ο βαθμός. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. Η 

Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε 
προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από 
τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 10 

 
Α.Β.Τ.Π.max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι 
ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο προσφέρων με την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 10). 
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(ζ) Σύνταξη Πρακτικού ΙΙ: Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρει μεταξύ άλλων, με σχετική αιτιολογία, τις προσφορές που κρίθηκαν μη αποδεκτές 
στο στάδιο αυτό. 

 

(η) Οι Φάκελοι Οικονομικής προσφοράς των υποψήφιων, των οποίων η Προσφορά ως προς 

τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Τεχνικές Προσφορές δεν έγινε αποδεκτή, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 
(θ)  Αποσφράγιση υπο-φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Αποσφραγίζονται από την 

Επιτροπή, οι Οικονομικές Προσφορές για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές στο 

προηγούμενο στάδιο. Κατά την αποσφράγιση του υποφακέλου Οικονομικών Προσφορών, 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, όλα τα πρωτότυπα στοιχεία 

του φακέλου κατά φύλλο. 
 

(ι) Μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή, ελέγχει 

αυτές, προκειμένου να διαπιστώσει αν ικανοποιούν τους όρους και τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

 

(κ) Τελική Aξιολόγηση: Σε συνέχεια η Επιτροπή προχωρεί στην τελική αξιολόγηση η οποία 
θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά σύμφωνα με τον πίνακα 7, ως εξής: 

 
Πίνακας 7: Μεθοδολογία Τελικής Αξιολόγησης Προσφορών 

 

 

(λ) Σύνταξη Πρακτικού ΙΙΙ & Εισήγηση Ανάθεσης: Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 
Πρακτικό, στο οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων, με σχετική αιτιολογία, τις τυχόν οικονομικές 

προσφορές που κρίθηκαν μη αποδεκτές, παραθέτει την κατάταξη των υποψηφίων και 

εισηγείται την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα που είναι πρώτος στην κατάταξη.  

 
Η  υλοποίηση των πιο πάνω σταδίων (α) έως (λ), μπορούν να ολοκληρωθούν σε μία μόνο 
συνεδρίαση κατά τη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω 
σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια της 
Επιτροπής Διαγωνισμού στους προσφέροντες. Κατά  της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 
σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

Τ.Β.Ο.Π. = (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 10 
 
όπου: 
 

Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται η αμοιβή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, βάσει της οποίας προτίθεται να 
εκτελέσει ο Προσφέρων το Έργο. 
Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η μικρότερη αμοιβή, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 10 (ο μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με 
το μικρότερο κόστος, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 10). 
 

Εν συνεχεία γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με 
τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 
 

Τ.Β.Σ.Π. =   (0.70 x Τ.Β.Ο.Π.)   +   (0.30 x Τ.Β.Τ.Π.) 
 
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού 
τους. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 

 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς.  
 
Σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), ήτοι έχουν ίδιο Τ.Β.Ο.Π. και ίδιο Τ.Β.Τ.Π., η 

αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η  κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές. 
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Η αρμόδια Διοικητική Μονάδα μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες επί των 
υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν προφορικά ή γραπτά εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ή σε χρόνο που θα ορίζει η 
Υπηρεσία. Επίσης, μπορεί να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα παράσχουν τις 
αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι 
διευκρινήσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην 
αντικατάσταση υποβληθέντων ή προσκόμιση παραλειφθέντων δικαιολογητικών ή/και 
εγγράφων. 

 

17. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης: 

 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ΟΑΣΑ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, 

που καθορίζονται στην παρούσα. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν  δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 

ανακριβή, ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρούσα, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν  κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Η  διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η  αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί 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, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της 
αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να 

προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 5 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και 

την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

ΑΔΑ: ΩΚΨΘ46ΨΧΕ3-3ΒΟ





19 

 

 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν  ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν  κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 

ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

18. Εγγυήσεις 
 

Οι  ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο γίνει η 

κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση του υπόψη έργου θα πρέπει να παράσχει στον 

Ο.Α.Σ.Α. όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τη νομότυπη υλοποίηση των ανατιθεμένων σε 

αυτόν ενεργειών.  
 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)  του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και θα συντάσσεται 

αποκλειστικά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). 

 
Η  παραπάνω εγγύηση θα εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 

 

Εφόσον, το αντίστοιχο έγγραφο της εγγυήσεως δεν είναι διατυπωμένο στην ελληνική 
γλώσσα, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και 

ισχύει επ’ αόριστον (δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα), θα 

/επιστρέφεται δε, άτοκα, μετά την οριστική εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού λήξης των ανατεθεισών 
εργασιών, που θα συντάξει η Επιτροπή που θα οριστεί γι' αυτό το σκοπό από τον Ο.Α.Σ.Α 

και με την προϋπόθεση ότι δεν θα εκκρεμούν αξιώσεις του Ο.Α.Σ.Α. για οποιαδήποτε 

υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της σύμβασης. 

 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει κάθε απαίτηση του 
Ο.Α.Σ.Α. κατά του αναδόχου του διαγωνισμού είτε για παράβαση οιουδήποτε όρου της 

σύμβασης, είτε για μη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση του Ο.Α.Σ.Α. από 

την επιβολή ποινικής ρήτρας, οι εγγυήσεις αυτές όμως δεν εξαντλούν την ευθύνη του 

αναδόχου προς αποζημίωση του Ο.Α.Σ.Α., σε περίπτωση ζημιάς του μεγαλύτερης του ποσού 

των εγγυήσεων. Ακόμα είναι δυνατός ο συμψηφισμός  αξιώσεων του Ο.Α.Σ.Α. λόγω επιβολής 

προστίμων με την οφειλόμενη αμοιβή πέραν των ποσών της εγγυητικής επιστολής. 
 

Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

 
19. Παρακολούθηση - Παραλαβή Εργασιών Αναδόχου 

 

Σε  σχέση με την παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου, ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να 

εφαρμόζει κάθε πρόσφορη διαδικασία. 

 

Η  διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών του αναδόχου και η παραλαβή θα γίνεται 
από Επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό. 

 

Η παραπάνω Επιτροπή θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο και θα υπογράφει τα πρωτόκολλα και τις 

καταστάσεις που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στον  Ο.Α.Σ.Α. πιστοποιώντας έτσι την καλή 

εκτέλεση των ανατεθεισών στον Ανάδοχο εργασιών. 
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Έργο  της παραπάνω Επιτροπής θα είναι και η εισήγηση για την επιβολή των οποιονδήποτε 

κυρώσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη. 
 

Κατά  τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από 

τον παρόντα διαγωνισμό η πιο πάνω Επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου για την τελική παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου αφού προηγούμενα 

ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες και παραλάβει από τον Ανάδοχο τα τυχόν παραδοθέντα σε 

αυτόν είδη. 
 

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω Επιτροπής αλλά και του όποιου 

άλλου εντεταλμένου για την παρακολούθηση του έργου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α., ο Ανάδοχος 

θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών 

του και όποιων άλλων στοιχείων κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης 
των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 

20. Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες 

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη σύμβαση 

που θα υπογραφεί, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα παρακάτω δικαιώματα: 
 

1. Σε περίπτωση που οι εργασίες παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, να επιβάλει - εκτός των τυχόν 

προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων - και προσαύξηση που υπολογίζεται ως 
εξής: 

 

α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ 

του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο της παρούσης χρόνου παράτασης, 

ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼ μέχρι το ½ του 
μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο της παρούσης χρόνου παράτασης, ποσοστό 

2% επί της συμβατικής αξίας του μέρους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ 5% επί της συμβατικής αξίας 

του μέρους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Αν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των παραπάνω περιπτώσεων α και β 
προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 

 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προσαυξήσεων υπολογίζονται επί της 

συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθεισών εργασιών χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή 
αντικατάστασης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α. ή άλλου 

εξουσιοδοτημένου Οργάνου του, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τα 

θέματα προμηθειών Υπηρεσιακής Μονάδας, δεν λαμβάνεται υπ΄οψη ο χρόνος που 

παρήλθε (πέραν του ευλόγου), κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.  
 

Εφ΄οσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από την προβλεπόμενη κατά 

τα ανωτέρω προσαύξηση, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 

προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή 

μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της παράδοσης της εργασίας, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
 

Η είσπραξη της προσαύξησης και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με 

παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 

αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 

αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.  
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2. Να καταγγείλει χωρίς προθεσμία τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο 

 
3. Να εισπράξει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μέρος αυτής λόγω 

ποινικής ρήτρας. 

 

21. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 4497/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών 

που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 7 της παρούσας,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 

της παρούσας. 

Σε  οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από 

τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης 
παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Στην  περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο 

έντυπο (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΤΕΥΔ που υποβάλλει 

ένωση οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

22. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

 

1. Δικαιολογητικά 

α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα 
άρθρα 6 και 7 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών του, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά την 

σύναψη της σύμβασης.  

β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος 

των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι 
μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 

γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών 

πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της 

ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.  

δ.  Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά 
 

2.   Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 7 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου 
(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση  προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7. 

β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 7: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχετικά 

δικαιολογητικά είναι: 
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(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον 

οικονομικό φορέα, 

(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και 
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η ασφαλιστική  ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ 

των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν. 

 
γ. αν το κράτος - μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 7, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

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

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες  δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στα υπό 1 και 2 του άρθρου 7 της παρούσας. 

Αν διαπιστωθεί  με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 

πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

 

23. Ενστάσεις  
 

Κατά  των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η  προθεσμία άσκησής της είναι 

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

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, οποίο αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών,  μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για  

τα/ο  παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας, χωρεί 

ένσταση η οποία υποβάλλεται στον ΟΑΣΑ μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΟΑΣΑ , ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

24. Γλώσσα διαδικασίας 
 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 

των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 

που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 

επικυρωμένα1, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.2, είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από 

ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 

3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 

που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 

προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την 

συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 

κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

 

5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την 

αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

25. Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβαση 

 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία είναι 

τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η 

σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω.  

1. Η παρούσα διακήρυξη  

2. Το συμφωνητικό 

3. Η προσφορά του Αναδόχου 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προκήρυξη θα δίδονται από την Δ/νση 

Μάρκετινγκ  του ΟΑΣΑ, τηλ. 210-8200006, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ 

Ιωάννης Σκουμπούρης                                                                                                                                                                                                                        
 

    Για την ακρίβεια 

Η Δ/ντρια Διοικητικού  

 

   Ίρις Αντωνοπούλου 

 
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 

2. ΓΕΔΧΕ 

3. ΔOΚ-ΔΟΜ 

4. Δ.Ο.Υ./Τμ.Προμηθειών                                                     
5. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  

6. Επιτροπή ενστάσεων  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης  

2. Υποδειγμα Οικονομικης Προσφοράς 

3. Υπόδειγμα Τυποποιημένου ΈντύπουΥπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
1 .ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )       Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
                            ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς  
 "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ" (Ο.Α.Σ.Α) 
Μετσόβου 15 Α Θ Η Ν Α 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ….…………………….. 
Δ\νση……………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από 
αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας 
για την ανάθεση ……………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΟΑΣΑ) 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   
 
 
 

Ανάθεση υπηρεσιών:  
«Υλοποίηση Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής 

Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» 

 
 

 
 

 
Προϋπολογισμός 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ  

 
 
 
 

«ΕΝΤΥΠΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
 
 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ     2018
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Ο υπογράφων (Οι υπογράφοντες) ενεργών (ενεργούντες) ως νόμιμος(οι) εκπρόσωπος(οι) 
της Εταιρείας (των Εταιρειών): 
............................................................................................................................ 
........................................................................................................................... 

 
ΔΗΛΩΝΩ (ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ): 

 
Η αμοιβή της εταιρείας (των εταιρειών) μας για τις υπηρεσίες «Υλοποίηση 

Επικοινωνιακής Καμπάνιας για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)» 
- σε περίπτωση ανάληψης αυτών - σύμφωνα με τη διακήρυξή σας υπ’ αρ. πρωτ. 
20806/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ., θα ανέρχεται σε: 
 

ΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ  ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ 

(€) 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (€) 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ    

ΙΝΤΕΡΝΕΤ    

Τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ   

ΦΠΑ   

Τιμή προσφοράς (με ΦΠΑ)   

 
Συνολική τιμή προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ: 
 

  .   ,   
 
 
(……………………………………………………………………) (ολογράφως) 

Συνολική τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 
 

  .   ,   
 
 
(……………………………………………………………………) (ολογράφως) 

 
 
 

Αθήνα …..2018 
 
 
Για την   ............................................................................ (τίτλος εταιρείας) 
 ............................................................. (Υπογραφή) 
 ............................................................. (Ονοματεπώνυμο) 
 ............................................................. (Αρ.Δελτ.Ταυτότητας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

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: [Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99200191] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Μετσόβου 16, Αθήνα 10682] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Τμήμα Προμηθειών] 

- Τηλέφωνο: [2108200818-2108200808] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [oasa@oasa.gr] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης επικοινωνιακής καμπάνιας για το 
αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.)- CPV 79341400-0] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [1/2018] 

 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

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

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

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

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

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

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

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

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην 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 
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καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

α) [……] 

 

 

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

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  [   ] 
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ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 
φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό 
…): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για 

κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

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

[]Ναι []Όχι 

 

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

[…] 

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

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

IV. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

V. δωροδοκίαx,xi· 

VI. απάτηxii· 

VII. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

VIII. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

IX. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

[ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

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

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

[……][……][……][……]xix 

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

[] Ναι [] Όχι  
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σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία 
είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 

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

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

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

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

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

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

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι 

 

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

[] Ναι [] Όχι 

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός 

φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
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φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας 
την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός 
φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με 

αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 
άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις 
ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

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: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 

[] Ναι [] Όχι 
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εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 

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

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή 
να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών 

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

3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

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

[] Ναι [] Όχι  

 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν:  

[……] 
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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 εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

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

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα 

Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxiv, 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 ιδιωτικούςxxxv: 

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

[…...........] 

Περιγρ
αφή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλή
πτες 

    
 

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

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

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

[……] 

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

[....……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

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

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

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 
πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα 
απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω 
πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 
ηλεκτρονικάxxxvii, αναφέρετε για το 
καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxxxviii 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]xxxix 
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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 αναφέρονταιxl, 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 δωρεάνxli. 

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): [……]    

 

 

                                                

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

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

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

ευρώ. 

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

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

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

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
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Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

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

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

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

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

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

“διαφθορά”. 

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

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 

Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). 

Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

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

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

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

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

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

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

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

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

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

άλλες διατάξεις.". 

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

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

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

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

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

λήφθηκαν.  

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

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

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

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

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

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

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

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

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

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

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

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

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

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

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

ΑΔΑ: ΩΚΨΘ46ΨΧΕ3-3ΒΟ





 - 47 - 

                                                                                                                                                   

xxxv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxvi 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.  

xxxvii
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xl
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xli
 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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