
1 

 

 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.  
Αλέξ. Πάντου & Φραγκούδη 11  
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  

Τηλ.: 214 4022 524   

 

Αθήνα 17-02-2020 

Αρ. Πρωτ: Β 914 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΟΜΕ ΑΕ 

«Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται με τη διεθνή παρουσία της ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του σκοπού και στόχου της εταιρείας κατ΄ εφαρμογή των νόμων 

4339/2015 και 4487/2017, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων» 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, ώρα 12:00 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, ώρα 14:00 

      Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα , 

i. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.  

ii. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

iii. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.  

iv. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων -Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις.  

v. του Ν.4152/2013 (A’ 107) της παρ. Ζ : «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013».  

vi. του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 120), όπως ισχύει.  

vii. του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 167).  
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viii. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».  

ix. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  
άλλες διατάξεις».  
x. Την υπ’ αριθμ. 3767/19-12-2018 ΚΥΑ Έγκριση Καταστατικού του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και 
Επικοινωνίας Α.Ε. – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» στην οποία ορίζονται οι καταστατικοί στόχοι της Εταιρίας.  

xi. Την υπ’ αριθμ. 129/14-12-2018 ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και 
Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: 
«Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.». (ΦΕΚ 5981 
Β’)  

xii.Την υπ’ αριθμ. 130/14-12-2018 ΚΥΑ με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης 
και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο 
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. - Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.» (ΦΕΚ 6023 Β’)  

xiii. Την από 25/1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ για την 
εκχώρηση δυνατότητας αποφάσεων έγκρισης δαπανών στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο. 

2. Το υπ’ αριθμ. Α1143/14-02-2020 πρωτογενές αίτημα (20REQ006293783/14-02-2020)  

3. Την υπ’ αριθμ Δ1144/14-02-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΔΕ646ΜΨΙΜ-
ΛΞΣ)  

4. Την υπ’ αριθμ. Β909/14-02-2020 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΨΦΨ46ΜΨΙΜ-ΘΙ5). 

5. Την υπ’ αριθμ. Β 910/4-14-2020 απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων 
Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΕΒΟ46ΜΨΙΜ-Δ05). 
 6. Την αναγκαιότητα για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών διευκόλυνσης τη διεθνούς 
παρουσίας του ΕΚΟΜΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του καταστατικού σκοπού και των 
αρμοδιοτήτων της εταιρείας κατ΄ εφαρμογή των νόμων 4339/2015 και 4487/2017, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, και των σχετικών με αυτούς υπουργικών αποφάσεων.  
7. Την απόφαση υπ. αριθμ. Β911/14-02-2020 (ΑΔΑ:6ΛΘΕ46ΜΨΙΜ-ΚΔ8, 

ΑΔΑΜ:20REQ0062295401) του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου σχετικά με την 

διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Υποστηρικτικές ενέργειες που 

σχετίζονται με τη διεθνή  παρουσία της  ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του σκοπού και 

στόχου της εταιρείας κατ’ εφαρμογή των νόμων 4339/15, 4487/17 όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν και των σχετικών με αυτούς υπουργικών αποφάσεων», με κριτήριο κατακύρωσης  να έχει 

οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση 

ποιότητας - τιμής  (σταθμισμένα κριτήρια). 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης να έχει οριστεί η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - 

τιμής  (σταθμισμένα κριτήρια) με τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται με τη διεθνή  

παρουσία της  ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του σκοπού και στόχου της εταιρείας κατ΄ 

εφαρμογή των νόμων 4339/15, 4487/17 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των σχετικών 

με αυτούς υπουργικών αποφάσεων». 
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Αντικείμενο του έργου είναι η επιλογή του κατάλληλου γραφείου μέσω του οποίου θα 

πραγματοποιείται η κάλυψη  της διαμονής και όλων των εισιτηρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

στελεχών της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. ή προσκεκλημένων αυτής σε επαγγελματικές συναντήσεις, 

διοργανώσεις, επισκέψεις και άλλου είδους ενέργειες που εντάσσονται στους στρατηγικούς 

στόχους προώθησης του έργου της εταιρείας. Επίσης θα παρέχεται η κάλυψη  αναγκών 

μετακίνησης με την παροχή υπηρεσιών μισθώματος οχημάτων, πλωτών και εναέριων μέσων στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, η παροχή υποστηρικτικών ενεργειών σε δράσεις φιλοξενίας και στη 

διοργάνωση εκδηλώσεων από την ΕΚΟΜΕ Α.Ε., η δημιουργία εξατομικευμένων 

προτάσεων/πακέτων και παροχή υπηρεσιών θεματικού τουρισμού και ξεναγήσεων και η 

υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών που σχετίζονται με την παρουσία της ΕΚΟΜΕ Α.Ε. σε διεθνείς 

αγορές, καθώς και η παροχή λοιπών υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου που 

θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα εντός του έτους 2020. 

Άρθρο 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με την παρούσα, η εταιρεία ΕΚΟΜΕ  ΑΕ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής 

αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης  να έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας–τιμής (σταθμισμένα κριτήρια) για 

την ανάθεση του έργου με τίτλο «με τίτλο «Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται με τη διεθνή  

παρουσία της  ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του σκοπού και στόχου της εταιρείας κατ΄ 

εφαρμογή των νόμων 4339/15, 4487/17 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των σχετικών 

με αυτούς υπουργικών αποφάσεων». Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του 

παρόντος διαγωνισμού θα δίδονται στο τηλέφωνο 2144022524 καθημερινά μέχρι και  την ώρα 

15:00 μ.μ. Σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο ίδιο 

τηλέφωνο  μέχρι και τις και ώρα 15:00 μ.μ. (Γραφείο Προμηθειών υπεύθυνος κος Ιωάννης 

Χαλβατζής).   

Άρθρο 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Οι προσφορές κατατίθενται στο  Κεντρικό Πρωτόκολλο  της εταιρείας ΕΚΟΜΕ  ΑΕ,  Φραγκούδη 

11 και Αλ.  Πάντου, 17671 Καλλιθέα, υπεύθυνη κα Άννυ Καζέρου. 

Άρθρο 3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Συνοπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης να έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής  (σταθμισμένα 

κριτήρια). 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις Προσφορές τους, προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekome.media,  καθώς 

και στο ΚΗΜΔΗΣ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. 

Άρθρο 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν 

στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας Προσφορά. 
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Οι Προσφορές στο διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που ζητούνται 

στην παρούσα, πρέπει να κατατίθενται στην διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας. 

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν τις Προσφορές τους στο διαγωνισμό από την 

επομένη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της  ΕΚΟΜΕ ΑΕ www.ekome.media και του 

ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής Προσφορών. 

Η αποσφράγιση των φακέλων Προσφοράς της παρούσας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της  

συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής του διαγωνισμού την  3η Μαρτίου  ημέρα Τρίτη και ώρα 

14:00μμ, στην έδρα της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου Καλλιθέα 

17671.  

Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος μπορεί να παραστεί δια του νομίμου εκπροσώπου του ή 

με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

Άρθρο 5. ΓΛΩΣΣΑ 

Οι Προσφορές στο διαγωνισμό, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε παροχή 

πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτησης, κλπ, από και προς την Αναθέτουσα Αρχή 

διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα. 

Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται 

στην Αγγλική. 

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της 

Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία. 

Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό που συνοδεύει τον φάκελο Προσφοράς, εφόσον είναι 

στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστεί. 

Άρθρο 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (εφεξής «Έργο») αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για  

«Υποστηρικτικές ενέργειες που σχετίζονται με τη διεθνή  παρουσία της  ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο πλαίσιο 

της εφαρμογής του σκοπού και στόχου της εταιρείας κατ΄ εφαρμογή των νόμων 4339/15, 4487/17 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των σχετικών με αυτούς υπουργικών αποφάσεων». 

Η ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας 
Α.Ε. αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες και πιο καινοτόμες παρεμβάσεις της 
κυβέρνησης στο χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της 
εκπαίδευσης.  

Η ΕΚΟΜΕ ΑΕ ιδρύθηκε με τον Ν.4339/2015,  ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο 
ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική 
μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.    

Σκοπός της ΕΚΟΜΕ ΑΕ είναι η προστασία, υποστήριξη και ανάδειξη του κλάδου των 

οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα, ως ενός από τους κεντρικούς 

αναπτυξιακούς βραχίονες της χώρας, μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων, που 

αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους 

τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη 

http://www.ekome.media/
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υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου. Με την ίδρυση και λειτουργία 

της,  η ΕΚΟΜΕ  ΑΕ επιζητά να συγκεντρώσει το σύνολο των δράσεων που αφορούν στην εγχώρια 

οπτικοακουστική βιομηχανία σε μια ενιαία λειτουργική δομή (ομπρέλα), αναλαμβάνοντας, κατά 

περίπτωση, συντονιστικό και οργανωτικό ρόλο, με στοχευμένες καινοτόμες παρεμβάσεις. Η 

επιλογή του κατάλληλου αναδόχου θα υποστηρίξει αυτό ακριβώς το έργο  προβολής και παρουσίας 

της  ΕΚΟΜΕ ΑΕ στη διεθνή σκηνή και αγορά.  

Άρθρο 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε 

παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας 

και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή με την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο 

πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε ανακοίνωση που θα αφορά στην Σύμβαση, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για την διαφήμιση ή την προβολή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την έγγραφη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Τμήμα της 

Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία που μπορεί να 

επέλθει στα αγαθά ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που 

θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την 

άσκηση των δικαιωμάτων που τυχόν του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις 

παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση φορέων, όλα 

τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε 

περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθοριστούν στην Σύμβασή του με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 

τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.   

ως προμήθεια επί των υπηρεσιών που θα προσφερθούν. Στην  εταιρεία ΕΚΟΜΕ ΑΕ έχουν 

προϋπολογιστεί δαπάνες διαμονής, εισιτηρίων και προβολής-διαφήμισης ύψους 350.000€ για το 

έτος 2020, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.   
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Το ποσό των 35.000€ αποτελεί το ποσοστό του οικονομικού φορέα που θα προκύψει από την 

εκτέλεση του ύψος των συνολικών δαπανών της αναδόχου εταιρείας. Οι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει να καταθέσουν το μικτό ποσοστό κέρδους επί των προϋπολογισθέντων δαπανών της 

εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ εκφρασμένο επί τις εκατό (...%). Από το  ποσοστό αυτό θα σχηματιστεί η 

οικονομική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα, αφού υπολογιστεί επί των 

προϋπολογισθέντων δαπανών της εταιρείας.    

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού για την υλοποίησης του Έργου (35.000,00€) 

περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της παρούσας. 

Άρθρο 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 

2513/1997, Α’ 139) 

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. 

ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής  

Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

Άρθρο 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια για την ανάληψη του παρόντος έργου. Συγκεκριμένα για την συμμετοχή του υποψήφιου 

Αναδόχου στον διαγωνισμό, απαιτείται να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τρία  (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018 ,2019) τουλάχιστον 300.000€  (μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ISO 9001 ή 

ισοδύναμο, που να εμπίπτει στο αντικείμενο παροχής Υπηρεσίας του Έργου. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και 

σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε αντικείμενα και τομείς που έχουν άμεση 

συνάφεια με το συγκεκριμένο Έργο. Πιο συγκεκριμένα, για την συμμετοχή του υποψήφιου 

Αναδόχου στον διαγωνισμό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2017, 

2018, 2019) να διαθέτει εμπειρία και να υπάρχουν οι τεχνικές γνώσεις στις εξής υπηρεσίες οι 

οποίες και αποτελούν τα σταθμισμένα κριτήρια της τεχνικής προσφοράς:  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

1 Προμήθεια εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό.  

ΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2 Κράτηση εισιτηρίων μέσω αναγνωρισμένων, πιστοποιημένων εταιρειών που 

διαθέτουν υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη για την τήρηση προδιαγραφών 

ασφαλείας και του υψηλού επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών  

ΝΑΙ 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

3 Υποχρέωση ενημέρωσης των ταξιδιωτών για ανακοινώσεις των εταιρειών για 

καθυστερήσεις πτήσεων, τραίνων, πλοίων  

ΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

4 Δυνατότητα μίσθωσης σκαφών παντός τύπου (ταχύπλοα, ιστιοπλοϊκά, 

θαλαμηγοί, επιβατηγά)  

ΝΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

5 Δυνατότητα μίσθωσης ελικοπτέρου και αεροσκαφών της αεροπλοΐας  για τις 

ανάγκες αεροφωτογράφισης τοποθεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου των Film 

Offices  

NAI ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

 

6 Δυνατότητα λήψης προσφορών και μισθώματος ιδιωτικών αεροσκαφών ή 

ελικοπτέρων για τις ανάγκες ξενάγησης location managers του εξωτερικού που 

αναζητούν τοποθεσίες στην Ελλάδα για πραγματοποίηση γυρισμάτων.  

ΝΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

7 Δυνατότητα συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες  στόχους όπως Κίνα, ΗΠΑ, 

Ινδία, Καναδάς, Αυστραλία, Μεξικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

ΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

8 Ο Ανάδοχος έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών 

παραγωγών (πχ Disney, Alibaba, Netflix, Paramount κλπ)  

ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

9 Εξειδικευμένη γνώση των διεθνών συναντήσεων (markets/ festivals/ meetings/ 

conferences/ events) που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και που 

σχετίζονται με τις δράσεις και τους σκοπούς της Αναθέτουσας Αρχής 

ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

10 Ο Ανάδοχος έχει συνεργαστεί με άτομα που δραστηριοποιούνται σε χώρο με 

υψηλή δημοσιότητα  

ΝΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

11 Ο Ανάδοχος γνωρίζει και μπορεί να προτείνει τοποθεσίες για πραγματοποίηση 

γυρισμάτων στην Ελλάδα  

ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

12 Δυνατότητα Αναδόχου για ανεύρεση χορηγιών διαμονής, σίτισης και μεταφοράς 

σε περίπτωση εκδηλώσεων με μεγάλη προβολή σε κοινά και χώρες στόχους  

ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

13 Δυνατότητα Αναδόχου για διοργάνωση team building events στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό  

ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

14 Ο Ανάδοχος έχει γνώση της διεθνούς οπτικοακουστικής αγοράς  ΟΧΙ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

15 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εγγραφή των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σε 

αγορές (markets) σε επιλεγμένα Φεστιβάλ και διεθνείς συναντήσεις στο εξωτερικό και 

την Ελλἀδα. Η εγγραφή προϋποθέτει την πληρωμή μέσω διαδικτύου του κόστους 

εγγραφής και διαπίστευσης. 

ΝΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

 

Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας και των τεχνικών γνώσεων του υποψηφίου δύναται να 

είναι τιμολόγια, συμβάσεις έργου, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή Υπεύθυνες Δηλώσεις και γίνονται 

δεκτά με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου. 

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί ποινή αποκλεισμού, μέσω Καταλόγου Έργων που θα 

περιλαμβάνει αποκλειστικά τα πιο πάνω αποδεικτικά και θα καταδεικνύεται  η εμπειρία και η 

ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρεται ανωτέρω. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε έναν ενιαίο Κατάλογο 
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Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει). Πρότυπο καταλόγου έργου υπάρχει 

στο παράρτημα Β’. 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επίσης  να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό 

χειριστού Αεροπορικών Εισιτηρίων. 

Άρθρο 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο 

του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση 

της διαδικασίας αυτού, συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων 

διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να 

την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

υποψηφίους. 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων, Προσφοράς, κλπ. 

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της Προσφοράς, 

τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων 

κατά την υποβολή της Προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο Προσφορά και για το σύνολο των αιτουμένων 

υπηρεσιών της παρούσας επί ποινή απαραδέκτου της Προσφοράς. Εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αιτουμένων υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο 

της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θεωρούνται 

δεσμευτικά για τους υποψηφίους. Προσφορές άνω του οριζόμενου ύψους δεν γίνονται δεκτές. 

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, ενώ τα 

ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που 

έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και 

θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (άρθρα 1 και 2 του ν. 4250/2014). Το ΤΕΥΔ δεν 

χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρει ημερομηνία σύνταξης εντός του 

χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Οι Προσφορές (Τεχνικές και Οικονομικές) ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις 

(3) μήνες από την επομένη της κατάθεσής τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να 

παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο 

για χρονικό διάστημα ίσο με το ανωτέρω προβλεπόμενο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 

επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
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Σε περίπτωση υποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους υποψηφίους θα έθιγε έννομα συμφέροντά τους, ο 

υποψήφιος υποχρεούται να σημειώνει σε αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 

χαρακτήρα» και να τις αναφέρει ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η έννοια της 

πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου, που 

καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου και των αναφερομένων.  

Υπεργολαβίες 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της υπηρεσίας της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προτίθεται να χρησιμοποιήσει  υπεργολάβους, πρέπει να αναφέρει 

στην Προσφορά που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους 

υπεργολάβους που προτείνει. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, 

των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 

Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει 

προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 

αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής 

στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 

Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της 

Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου 

και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, όταν, κατά την 

βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του αντικειμένου της 

σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται 

για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση 

Υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε 

από τη διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά 

με την προσωπική του κατάσταση. 

Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση γνησίου της υπογραφής στην 

οποία θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης τους οποίους 

αποδέχονται ανεπιφυλάκτως και ότι θα εκτελέσουν το τμήμα της σύμβασης που θα τους αναθέσει 

ο υποψήφιος εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί το 

συμφωνητικό συνεργασίας που να περιγράφει τους ακριβείς όρους της συνεργασίας στο πλαίσιο 

του παρόντος διαγωνισμού.  

Σε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της Σύμβασης 

υπεργολαβικά, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει, είτε ως υπεργολάβος είτε ως Υποψήφιος, σε 
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περισσότερες της μίας προσφορές, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις 

οποίες συμμετέχει.  

Άρθρο 12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 

αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

1.το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ1) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 

4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας. Οι οικονομικοί φορείς  

συμπληρώνουν το ΤΕΥΔ το υπογράφουν και το υποβάλουν εντός του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής».2 

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα εξής πεδία του ΤΕΥΔ:  

Μέρος I (προσυμπληρωμένο). 

Από το Μέρος II: 

Το πεδίο Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Το πεδίο Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Το πεδίο Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φορέων και  

Το πεδίο Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 

ο οικονομικός φορέας 

Από το Μέρος III: 

Το πεδίο Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

 

 

 
1 Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ :www.eaadhsy.gr και 

www.hsppa.gr 
2 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς 

1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής 

ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων 

με τα ίδια κριτήρια επιλογής). 

2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ. 

3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων 

άλλων οικονομικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η 

αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι σχετικές 

πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις 

ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την ειδική 

ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός Αναθέτουσα Αρχής, ομοίως για καθένα από 

αυτούς. 

4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται 

οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V. 
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Το πεδίο Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και 

Το πεδίο Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Από το Μέρος IV: 

Το πεδίο α και Α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής και Καταλληλότητα 

Το πεδίο Β: Μόνο σε ότι έχει να κάνει με τον κύκλο εργασιών 

Το πεδίο Δ: Μόνο σε ότι έχει να κάνει με συστήματα διασφάλισης ποιότητας  

Το Μέρος VI: Τελικές Δηλώσεις 

2.Εγγύηση συμμετοχής ποσού ύψους ίσο με το 2% της συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό ύψους 700,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να 

ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην 

περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

3.Συμπληρωμένο το παράρτημα Γ΄ της παρούσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο 

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

Αποκλείονται από την συμμετοχή οι υποψήφιοι για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 

73 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Τεχνική Προσφορά 

του.  

Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναφερόμενες 

ζητούμενες υπηρεσίες  να περιλαμβάνει:  

1.Την εμπειρία και ικανότητα   του υποψηφίου για την επίτευξη των στόχων του Έργου η οποία 

θα καταδεικνύεται με την υποβολή τιμολογίων, συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κλπ.  

2.Τεχνική γνώση του υποψηφίου για την επίτευξη των στόχων του Έργου η οποία θα 

καταδεικνύεται με την υποβολή τιμολογίων, συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κλπ. 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Ο Υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά αρχεία: 

Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την Προσφορά του και απαντάνε στο σύνολο των απαιτήσεων 

που τίθενται στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την πληρότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων από τον 

υποψήφιο υπηρεσιών του παρόντος έργου. 
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Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους Υποψήφιους Αναδόχους 

στοιχεία και μπορεί να ζητήσει οποιανδήποτε στοιχεία χρειαστούν για την αξιολόγηση των 

προσφορών ανά πάσα στιγμή.  

Υποβάλλοντας την Τεχνική του Προσφορά ο Υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να συμπεριλάβει 

οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια 

αξιολόγησης. 

Στην τεχνική προσφορά, με ποινή απόρριψης, δε θα γίνεται αναφορά σε οικονομικά μεγέθη-

στοιχεία, τα οποία αναφέρονται μόνο στην οικονομική προσφορά. 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, κλπ). 

Η Τεχνική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τον υποψήφιο 

ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.  

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α: Την εμπειρία και ικανότητα   του υποψηφίου για την επίτευξη των 

στόχων του Έργου η οποία θα καταδεικνύεται με την υποβολή τιμολογίων, 

συμβάσεων κλπ. 

40% 

Β: Τεχνική γνώση του υποψηφίου για την επίτευξη των στόχων του 

Έργου η οποία θα καταδεικνύεται με την υποβολή τιμολογίων , συμβάσεων 

κλπ. 

60% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 

Η τεχνική προσφορά περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί στο άρθρο 10 της 

παρούσης με τον πίνακα έργων του παρατήματος Β΄ και των ανάλογων δικαιολογητικών- 

πιστοποιητικών .   

Άρθρο 14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Οικονομική 

Προσφορά του, η οποία θα αφορά στο σύνολο του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού και θα 

εκφράζεται σε μικτό ποσοστό επί του συνόλου των ζητούμενων υπηρεσιών όπως αυτές 

αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Πιο συγκεκριμένα η προσφορά θα είναι το μικτό  ποσοστό 

επί των ζητούμενων υπηρεσιών που  αναφέρονται στο άρθρο 8 δηλαδή το ποσοστό για την 

υλοποίηση  του σχεδιασμού των δαπανών που έχει προϋπολογίσει η εταιρεία ΕΚΟΜΕ ΑΕ.  Η τιμή  

της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι ο επί της εκατό αριθμός που θα εκφράζει το περιθώριο 

κέρδους των πραγματοποιούμενων υπηρεσιών από τον Οικονομικό φορέα. Το ποσοστό κέρδους  

που θα υποβληθεί  πρέπει να είναι το τελικό, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα 

συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.  
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Η τελική τιμή του ποσοστού κέρδους  (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα καταθέσει κάθε υποψήφιος, θα 

ληφθεί υπόψη για την σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. 

Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και συντεταγμένη. Σημειώνεται 

ότι η Οικονομική Προσφορά δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, κλπ). 

Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Οικονομική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τον 

υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και, σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση, από 

όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους.  

Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ’ αυτής, 

θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα οδηγήσουν στην απόρριψη 

της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει. 

Η τελική τιμή του μικτού  ποσοστού επί της εκατό   της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθεί 

από τους διαγωνιζόμενους, αποτελεί  την πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που αναφέρεται 

στο άρθρο 8 της παρούσας. 

Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι έχουν 

συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού και των 

συνεργατών του Αναδόχου, που θα απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, 

εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν 

βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της 

Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε 

αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του που προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει σε σχέση με τις 

ζητούμενες υπηρεσίες  που ζητούνται στην τεχνική προσφορά. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 

σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34). 

Άρθρο 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ, ενώπιον της αρμόδιας 

Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. 

Η κατάθεση των Προσφορών γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 

τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη 

φέρει για την εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που την 

συνοδεύουν. 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν γίνεται δεκτό 

για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή Υπεύθυνη Δήλωση για την 

προσκόμισή του. Η Τριμελής Επιτροπή δύναται, ωστόσο, να καλέσει τους υποψηφίους να 

συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα νομίμως υποβληθέντα πιστοποιητικά και έγγραφα. 

Μη κανονικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ως τέτοιες θεωρούνται συγκεκριμένα: 
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Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας 

Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, επιστρέφονται δε χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη και εάν η 

καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η κατάθεση των Προσφορών, που έχει 

ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την 

υποβολή όλων των Προσφορών. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της Προσφοράς λαμβάνεται 

υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της Προσφοράς στη διεύθυνση της Αναθέτουσα Αρχή, 

όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η ημερομηνία αποστολής της Προσφοράς 

μέσω ταχυδρομείου ή courier. 

Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς 

Απαράδεκτες προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ως τέτοιες θεωρούνται συγκεκριμένα: 

Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα 

Όσων η τιμή του ποσοστού οδηγεί στην υπέρβαση του  προϋπολογισμού της παρούσας 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

Όσες ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση 

ενδιαφέροντος  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι Προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισμένο με την σφραγίδα του 

υποψηφίου. Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προσφορά για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την «Υποστηρικτικές 

ενέργειες που σχετίζονται με τη διεθνή  παρουσία της  ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

σκοπού και στόχου της εταιρείας κατ΄ εφαρμογή των νόμων 4339/15, 4487/17 όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν και των σχετικών με αυτούς υπουργικών αποφάσεων» με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής την 3η Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00πμ. 

«Διαγωνιζόμενος» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ 

και e-mail). 

«Αποδέκτης»: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Α.Ε 

Τη σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού.  

Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) ανεξάρτητους κλειστούς και σφραγισμένους με την 

σφραγίδα του υποψηφίου υποφακέλους. Στον πρώτο υποφάκελο, που θα αναγράφει την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα περιέχονται:  

α) συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και σφραγισμένο 

το ΤΕΥΔ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας 

β) η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπό 

τους. 

δ) Το παράρτημα Γ΄ συμπληρωμένο. 

 





15 

Σε περίπτωση που λείπουν τα σχετικά άνω έγγραφα η προσφορά δεν γίνεται δεκτή και οι 

υπόλοιποι φάκελοι επιστρέφουν στον οικονομικό φορέα χωρίς να ανοιχτούν.  

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για 

κάθε Αναθέτουσα Αρχή που συμμετέχει στην ένωση.  

Στον δεύτερο υποφάκελο, που θα αναγράφει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 

περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. 

Στον τρίτο υποφάκελο, που θα αναγράφει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 

περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας. 

Η κοινή προσφορά των ενώσεων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που 

αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

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

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

ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι Προσφορές κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα πρωτότυπο και ένα (1) απλό αντίγραφο. 

Διευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο». 

Στην περίπτωση των ενώσεων, που υποβάλλουν Προσφορά, πρέπει να αναγράφονται και η 

πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ και e-mail όλων των 

μελών. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων) που είναι 

δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Άρθρο 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και Οικονομικών 

Προσφορών γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της εταιρείας ΕΚΟΜΕ 

ΑΕ, η οποία έχει διοριστεί από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο,  και η οποία είναι η μόνη 

αρμόδια για το άνοιγμα των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων των υποψηφίων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, 

η ώρα έναρξης, καθώς και η ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από 

την  Πρόεδρο της Επιτροπής. 

Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, παρουσία των 

υποψηφίων αναδόχων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών πραγματοποιείται από 

την Επιτροπή σε  (1) στάδια ως ακολούθως : 

Στάδιο 1Α – Άνοιγμα κυρίως φακέλου εκάστου υποψηφίου 

Αποσφράγιση και έλεγχος του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - έλεγχος 

πληρότητας και κάλυψης τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής  

Αποσφράγιση και έλεγχος του υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά»  Έλεγχος  - αξιολόγηση της 

τεχνικής πρότασης. 
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Στάδιο 1Β – Αποσφράγιση και έλεγχος του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» για όσες 

προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά το προηγούμενο στάδιο - Τελική Αξιολόγηση.  

Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 14, θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της 

ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του 

Ν. 4412/2006. 

Οι υποφάκελοι των Οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές απορριφθούν από τον 

έλεγχο των Δικαιολογητικών ή της Τεχνικής Προσφοράς επιστρέφονται στους υποψήφιους 

Αναδόχους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το 

περιεχόμενο των άλλων Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας), ύστερα από σχετική 

ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει, χωρίς 

απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η 

φωτοαντιγράφηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση. 

Για κάθε ένα από τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης, ελέγχου και  

αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά, τα οποία παραδίδει στο 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προς έγκριση. 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφαίνεται σχετικά και εκδίδει απόφαση την 

οποία γνωστοποιεί στους συμμετέχοντες. 

H ημερομηνία της επιτυχούς αποστολής των γνωστοποιούμενων εγγράφων, με fax ή με mail 

στα αντίστοιχα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του υποψήφιου Αναδόχου, 

θεωρείται ως ημερομηνία ενημέρωσης του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 

υποβάλλεται από τους υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 

επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 

ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 

σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και 

φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της 

παρούσας πρόσκλησης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 

ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως 

συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης, αλλά μόνο την διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.   

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να διευκρινίσουν, μέσα σε 

επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή 

ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 
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πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης  του εν θέματι διαγωνισμού ορίζεται η  3η Μαρτίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 14:00μμ, στην έδρα της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου 
Καλλιθέα 17671, παρουσία της  Επιτροπής Αξιολόγησης και Διεξαγωγής  των προσφορών 
του διαγωνισμού. 

Άρθρο 17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού θα 

προβεί στα παρακάτω: 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής. 

Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο 

προηγούμενο επιμέρους στάδιο της αξιολόγησης. 

Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 

ακόλουθο τύπο :   

Λi = (80) * ( Βi / Βmax ) + (20) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή(η τιμή του 

ποσοστού επί της προϋπολογισθείσας αξίας) 

Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i (η τιμή του ποσοστού επί της 

προϋπολογισθείσας αξίας) 

Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση 

αυτή η Επιτροπή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισοδύναμες προσφορές. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών. 
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Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει: 

το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ, που απορρέει από την τιμή του μεικτού ποσοστού 

κέρδους 

 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα κριτηρίων. Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται 

αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται 

ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις [απαράβατοι όροι].  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Άρθρο 18. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

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

Αναθέτουσα Αρχή. Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων), 

η οποία αποφασίζει 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 αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 

Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Οι ανωτέρω ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου του 

ενιστάμενου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 19. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής για 

την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εντός της ως άνω ίδιας προθεσμίας και προκειμένου 

να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που 

εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 
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α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει ισχύ την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου  (πριν την ημερομηνία της 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή), από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε κάποιο από τα αδικήματα που 

αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.   

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάπτει τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Το απόσπασμα ποινικού µητρώου σε περίπτωση νομικών προσώπων αφορά: α) τους 

ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., β) τους διαχειριστές Ε.Π.Ε., γ) τον Πρόεδρο 

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε., δ) τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού 

προσώπου. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής, (εντός του τελευταίου εξαμήνου από  την 

ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησής του από την Αναθέτουσα Αρχή) από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, καθώς και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν προσέρχεται να την 

υπογράψει εντός της ταχθείσας από την Αναθέτουσα Αρχή προθεσμίας ή δεν υποβάλλει, πριν την 

υπογραφή της Σύμβασης, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε το Αρμόδιο όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή του και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

θα τον κηρύξει υποχρεωτικά έκπτωτο, εφαρμόζοντας αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 

του ν. 4412/2016.  

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο η 

Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση. 

Ανανέωση Σύμβασης: Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τον Ανάδοχο για την ανανέωση 

της Σύμβασης, με τους ίδιους οικονομικούς όρους, για ένα (1) επιπλέον έτος. 

Άρθρο 20. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι 31/12/2020. 

Άρθρο 21. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης, συνολικού ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α..   

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος-μέρος της ΣΔΣ (Συμφωνίας 

περί Δημοσίων Συμβάσεων) και έχει το δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί, επίσης, να εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά την διάρκεια 

της εγγύησης επιστρέφουν μετά την λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση  
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Ανάδοχο. Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στα Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη 

μετάφρασή της στην Ελληνική. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. 

και την διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και 

ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής και ια) 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης    

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δίνεται προς κάλυψη της ευθύνης του Αναδόχου έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εμπρόθεσμη και κατά τους συμφωνηθέντες όρους καλή εκτέλεση 

των υπηρεσιών που του ανατίθενται με την παρούσα.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου επιστρέφεται σε αυτόν μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, 

των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.   

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα θα ορίζει. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης και την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Άρθρο 22. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται με πληρωμής των εξόδων τριάντα μέρες 

μετά την εκπλήρωση των υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί. 

Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών 

τιμολογίων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά 

νόμο βαρύνει αυτόν. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων 

ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι 

όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

Το συνολικό ποσό πληρωμής του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί την σχετική 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την οικονομική 

προσφορά του που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού. 
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Άρθρο 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών.  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, 

αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.             

Άρθρο 24. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Ο παρών Διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

και συμπληρωματικά με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως ισχύει και τους όρους της παρούσης. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΑΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





22 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

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: [ΕΚΟΜΕ ΑΕ] 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 11 & ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ, 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ] 

- Τηλέφωνο: [2144021524] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [finance@ekome.media] 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες63510000-7] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

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

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

 

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 καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 





24 

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:  

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  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: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη 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 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

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

αυτοκάθαρσης;  
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[] 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: 

[] Ναι [] Όχι 
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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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):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 

οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 
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ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 

του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
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υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς 

και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 

των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που 

πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει 

να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. 

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

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

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

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

 

 

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

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

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

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

εκατομμύρια ευρώ. 

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

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

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

που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

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

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

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

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 

σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 
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xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται 

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

διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 

73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

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

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

ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 

αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

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

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

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

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

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

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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.  
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xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

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

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω 

αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

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

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

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

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

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

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

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

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

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

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

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

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

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

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

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

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

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

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

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 

ΤΕΥΔ. 

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

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  ΕΡΓΟΥ 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση στο Έργο  

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - 

έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

 

   __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ     

Α
/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙ
ΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝ
ΤΗΣΗ 

1 Προμήθεια εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό. 

ΝΑΙ   

2 Κράτηση εισιτηρίων μέσω αναγνωρισμένων, πιστοποιημένων 
εταιρειών που διαθέτουν υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη για 
την τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας και του υψηλού επιπέδου 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

ΝΑΙ   

3 Διάθεση των οικονομικότερων εισιτηρίων ανά περίπτωση ΝΑΙ   

4 Διάθεση εισιτηρίων premium economy σε περίπτωση μετακίνησης 
υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών οπτικοακουστικών παραγωγών 
που επισκέπτονται την Ελλάδα με υπερατλαντικές πτήσεις εφόσον 
κριθεί αναγκαίο 

ΝΑΙ   

5 Δυνατότητα άμεσης αλλαγής πτήσης ἠ/και δρομολογίου σε συχνές 
περιπτώσεις 

ΝΑΙ   

6 Υπό έκτακτες συνθήκες, ολοκλήρωση της κράτησης και έκδοσης 
εισιτηρίων ακόμα και εντός ολίγων ωρών από την ημερομηνία και ώρα 
ενημέρωσης του πρακτορείου 

ΝΑΙ   

7 Υπό κανονικές συνθήκες, ολοκλήρωση της κράτησης και έκδοσης 
εισιτηρίων εντός μίας ημἐρας (εργάσιμη ή αργία) από την ημερομηνία 
ενημέρωσης του πρακτορείου 

ΝΑΙ   

8 Άμεση έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή εισιτηρίων, vouchers και 
e-tickets στο ΕΚΟΜΕ και στους επιμέρους δικαιούχους 

ΝΑΙ   

9 Υποχρέωση παρακολούθησης των δελτίων καιρού και ενημέρωσης 
των επιβατών για έκδοση απαγορευτικού απόπλου ή ακύρωσης ή 
αλλαγής πτήσεων και δυνατότητα άμεσης προσαρμογής της 
μετακίνησης κατόπιν συνεννόησης με τον επιβάτη και την εταιρεία. 

ΝΑΙ   

10 Δυνατότητα έγκαιρης εξασφάλισης εναλλακτικής σε περίπτωση 
που για λόγους έκτακτης ανάγκης χαθεί πτήση ή ανταπόκριση πτήσης 
ή άλλου δρομολογίου μετακίνησης 

ΝΑΙ   

11 Υποχρέωση ενημέρωσης των ταξιδιωτών για ανακοινώσεις των 
εταιρειών για καθυστερήσεις πτήσεων, τραίνων, πλοίων 

ΝΑΙ   

12 Δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικού check-in για τους 
εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής όταν ταξιδεύουν (7 ημέρες την 
εβδομάδα)  

ΟΧΙ   
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13 Δυνατότητα παρακολούθησης και ενημέρωσης του προγράμματος 

εταιρικών μιλίων του ΕΚΟΜΕ και δυνατότητα επιλογής κρατήσεων σε 
εταιρείες που διαθέτουν πρόγραμμα ανταμοιβής μέσω εξαργύρωσης 
εταιρικών μιλίων προς όφελος του ΕΚΟΜΕ 

ΝΑΙ   

14 Υποχρέωση ενημέρωσης του ΕΚΟΜΕ για τις δυνατότητες χρήσης 
και εξαργύρωσης των εταιρικών μιλίων κατά την κράτηση εισιτηρίων 
ώστε να επωφελείται από τις εκάστοτε προσφορές χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση. 

ΝΑΙ   

15 Δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικών αναφορών κατά  την 
πραγματοποίηση κρατήσεων μετακίνησης και διαμονής, 
συμπεριλαμβανομένων των ονοματεπώνυμων των δικαιούχων,  της 
ώρας αναχώρησης και της ώρας επιστροφής, των ημερομηνιών 
κράτησης και των πληροφοριών των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών ή 
σιδηροδρομικών  θέσεων και δωματίων καθώς και των επιλογών για 
μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο (με πληροφορίες για τον 
τύπο οχήματος και τα στοιχεία οδηγού και οχήματος). Επίσης 
επισύναψη πληροφοριών για τον τόπο διαμονής, για το ξενοδοχείο και 
για τους περιορισμούς που θέτουν οι αεροπορικές και τα ξενοδοχεία 
κατά περίπτωση στους χρόνους πραγματοποίησης check-in και check-
out. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις απαιτείται και η παροχή 
πληροφοριών για τον προορισμό σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί 
περιορισμοί για τα ταξιδιωτικά έγγραφα (η ανωτέρω αναφορά 
υποβάλλεται με την προσφορά ως δείγμα) 

ΝΑΙ   

16 Δυνατότητα έκδοσης θεωρήσεων εισόδου για χώρες όπου αυτό 
απαιτείται, με την παροχή όλων των πληροφοριών για την μετακίνηση 
και διαμονή των στελεχών του ΕΚΟΜΕ 

ΝΑΙ   

17 Δυνατότητα ακύρωσης εισιτηρίων και ξενοδοχειακών κρατήσεων 
(οι Προσφέροντες οφείλουν να περιγράψουν αναλυτικά την πολιτική 
της διαδικασίας ακύρωσης, τις τελικές προθεσμίες και τις χρεώσεις που 
προβλέπονται κατά περίπτωση) 

ΝΑΙ   

18 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον εκπρόσωπο της 
Αναθέτουσας Αρχής για κάθε ενέργεια που πραγματοποιεί κατά την 
έρευνα και κράτηση εισιτηρίων και διαμονής και να ακολουθεί πιστά 
τις οδηγίες του για την έκδοση εισιτηρίων. 

ΝΑΙ   

19 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και 
συνεννόησης απευθείας με τους μετακινούμενους με γνώμονα την 
έγκυρη και έγκαιρη διεκπεραίωση μιας κρἀτησης, κοινοποιώντας 
πάντα τις συνεννοήσεις στον εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής και 
λαμβάνοντας πάντα την τελική έγκριση από τον εκπρόσωπο. 

ΝΑΙ   

20 Ο Ανάδοχος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του ΕΚΟΜΕ 
το αργότερο εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του 
εκάστοτε αιτήματος 

ΝΑΙ   

21 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναθέσει σε υπάλληλο την υποχρέωση να 
είναι διαθέσιμος για επικοινωνία με εκπρόσωπο της Αναθέτουσας 
Αρχής επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και σε 24ωρη βάση για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικότερα για την διαχείριση 
αναγκών που προκύπτουν κατά το συντονισμό με αγορές του 
εξωτερικού με τις οποίες υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας. Η 
υποχρέωση αυτή δεσμεύει τον Ανάδοχο και κατά την περίοδο των 
αργιών όπως η Εθνική Εορτή, το Ορθόδοξο Πάσχα, η 15η Αυγούστου, 
η 1η του έτους κλπ. 

ΝΑΙ   
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22 Εξασφάλιση διαμονής σε ξενοδοχεία 3, 4 και 5 αστέρων για 

οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με επιλογή των 
οικονομικότερων ξενοδοχείων κατά περίπτωση. 

ΝΑΙ   

23 Δυνατότητα επικοινωνίας με διοργανώτριες Αρχές των διεθνών 
αγορών οπτικοακουστικών προϊόντων που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
Φεστιβάλ για την εξασφάλιση διαμονής μέσω του συνεργαζόμενου 
δικτύου ξενοδοχείων. 

ΝΑΙ   

24 Δυνατότητα εξασφάλισης διαμονής σε περιπτώσεις υψηλής 
κίνησης κατά την διάρκεια Διεθνών Φεστιβάλ μέσω της παροχής 
εναλλακτικών προτάσεων  

ΝΑΙ   

25 Ο Ανάδοχος οφείλει να γνωρίζει το προφίλ και την εμπορική 
φυσιογνωμία των δράσεων του εξωτερικού στις οποίες συμμετέχουν 
εκπρόσωποι της Αναθέτουσας Αρχής και να μεριμνά για τις επιλογές 
των μετακινήσεων και της διαμονής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η 
απρόσκοπτη συμμετοχή  των εκπροσώπων της Αναθετούσης Αρχής 

ΝΑΙ   

26 Δυνατότητα διαπραγμάτευσης αλλαγής ονόματος σε αεροπορική 
κράτηση μετά την έκδοση εισιτηρίου, σε περίπτωση ομαδικών 
κρατήσεων 

ΝΑΙ   

27 Δυνατότητα αλλαγής ονόματος σε προγραμματισμένη διαμονή 
χωρίς επιπλέον χρέωση 

ΝΑΙ   

28 Δυνατότητα διατήρησης δικτύου στενής συνεργασίας με τις 
αεροπορικές εταιρείες για την κράτηση εισιτηρίων σε προνομιακές 
τιμές με ευνοϊκούς όρους κυρίως όσων αφορά στις ποινές ακύρωσης ή 
αλλαγής ναύλου ή αλλαγής ημερομηνιών πριν και μετά την έκδοση του 
εισιτηρίου 

ΝΑΙ   

29 Διατήρηση δικτύου συνεργασιών με ξενοδοχεία στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό για την εξασφάλιση προνομιακών τιμών και ευνοϊκών 
όρων κυρίως όσων αφορά στην πολιτική των κρατήσεων, ακυρώσεων 
ή αλλαγών στις ημερομηνίες κράτησης δωματίων 

ΝΑΙ   

30 Δυνατότητα κράτησης ικανού αριθμού δωματίων σε ξενοδοχεία 
που εξυπηρετούν τα Markets στα οποία συμμετέχουν τα στελέχη του 
ΕΚΟΜΕ για χρονικό διάστημα πριν την πραγματοποίηση των δράσεων 
χωρίς επιπλέον χρεώσεις. 

ΝΑΙ   

31 Δυνατότητα συνεργασίας με ξενοδοχεία για την παροχή 
αναβαθμισμένων υπηρεσιών όταν αυτό είναι αναγκαίο χωρίς όμως 
επιπλέον χρεώσεις 

ΝΑΙ   

32 Άμεση εξεύρεση ξενοδοχείου ή άλλου καταλύματος μέσω 
οργανωμένης πλατφόρμας κρατήσεων (πχ Booking) 

ΝΑΙ   

33 Δυνατότητα επιλογής ξενοδοχείου πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στην κατάσταση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με 
το πρακτορείο 

ΝΑΙ   

34 Δυνατότητα ακύρωσης ξενοδοχείου χωρίς επιβάρυνση ΝΑΙ   
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35 Διαπραγμἀτευση τιμών συμπεριλαμβανομένων ειδικών παροχών ΝΑΙ   

36 Δυνατότητα διαχείρισης της πληρωμής του ξενοδοχείου, 
συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και στης στάθμευσης 
αυτοκινήτου όταν είναι αναγκαίο 

ΝΑΙ   

37 Ενοικίαση αυτοκινήτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό μέσω 
αξιόπιστου δικτύου που συμμετέχει και στο πρόγραμμα συλλογής 
εταιρικών μιλίων που διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (όποτε αυτό είναι 
δυνατό) 

ΝΑΙ   

38 Δυνατότητα μίσθωσης λεωφορείου, βαν, μινι-βαν, επιβατικού ΙΧ, 
λιμουζίνας (όταν είναι αναγκαίο) με οδηγούς που μιλούν ελληνικά και 
τουλάχιστον άπταιστα αγγλικά 

ΝΑΙ   

39 Δυνατότητα μίσθωσης ξεναγού ΝΑΙ   

40 Δυνατότητα μίσθωσης ταξί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με 
οδηγούς που να μπορούν να εξυπηρετήσουν στα αγγλικά εάν είναι 
αναγκαίο. 

ΝΑΙ   

41 Δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένου πακἐτου επίσκεψης 
και περιήγησης ξένων εταιρειών ή εκπροσώπων ξένων εταιρειών σε 
διάφορα μέρη της Ελλάδας που παρουσιάζουν υψηλό ενδιαφέρον για 
την διεθνή κινηματογραφία 

ΝΑΙ   

42 Δυνατότητα μίσθωσης σκαφών παντός τύπου (ταχύπλοα, 
ιστιοπλοϊκά, θαλαμηγοί, επιβατηγά) 

ΝΑΙ   

43 Δυνατότητα απευθείας συνεννόησης με το Λιμενικό Σώμα για την 
εξασφάλιση αδειών ελλιμενισμού ιδιωτικών σκαφών για τα οποία έχει 
γίνει μέριμνα μέσω του ΕΚΟΜΕ να μισθωθούν 

ΝΑΙ   

44 Δυνατότητα απευθείας συνεννόησης με μαρίνες για την μίσθωση 
θέσεων σκαφών που έχουν μισθωθεί με μέριμνα του ΕΚΟΜΕ  

ΝΑΙ   

45 Δυνατότητα μίσθωσης ελικοπτέρου και αεροσκαφών της 
αεροπλοΐας  για τις ανάγκες αεροφωτογράφισης τοποθεσιών στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου των Film Offices 

NAI   

46 Δυνατότητα λήψης προσφορών και μισθώματος ιδιωτικών 
αεροσκαφών ή ελικοπτέρων για τις ανάγκες ξενάγησης location 
managers του εξωτερικού που αναζητούν τοποθεσίες στην Ελλάδα για 
πραγματοποίηση γυρισμάτων. 

ΝΑΙ   

47 Δυνατότητα απευθείας συνεννοήσεων με location scouts, location 
managers, directors που αναζητούν μέσω του ΕΚΟΜΕ εξατομικευμένα 
πακέτα ξεναγήσεων στην Ελλάδα για την κάλυψη των αναγκών των 
οπτικοακουστικών έργων τους. 

ΝΑΙ   

48 Δυνατότητα παροχής πρόσβασης στις αίθουσες φιλοξενίας VIP 
στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε επιλεγμένα αεροδρόμια 
ανά την Ελλάδα (όπου παρέχεται η δυνατότητα) για συγκεκριμένη 
κατηγορία επισκεπτών 

ΝΑΙ   
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49 Δυνατότητα παροχής πρόσβασης στις λωρίδες στάθμευσης 

κατηγορίας VIP στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και σε 
επιλεγμένα αεροδρόμια (όπου παρέχεται η δυνατότητα) για την 
πρόσβαση οχημάτων του ΕΚΟΜΕ 

ΝΑΙ   

50 Γνώση της παγκόσμιας οπτικοακουστικής αγοράς και των αναγκών 
των στελεχὠν που εργάζονται σ᾽αυτή ὀταν επισκέπτονται ξένες χώρες 

ΟΧΙ   

51 Δυνατότητα συνεργασίας με συγκεκριμένες χώρες  στόχους όπως 
Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, Καναδάς, Αυστραλία, Μεξικό, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα. 

ΝΑΙ   

52 Ο Ανάδοχος έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες 
οπτικοακουστικών παραγωγών (πχ Disney, Alibaba, Netflix, Paramount 
κλπ.) 

ΟΧΙ   

53 Δυνατότητα Αναδόχου για απευθείας συνεννόηση με 
εκπροσώπους διεθνών εταιρειών οπτικοακουστικών παραγωγών και 
με τους συνεργάτες τους, αντιλαμβανόμενο το μέγεθος και τις ειδικές 
απαιτήσεις της κάθε εταιρείας και την θέση του κάθε στελέχους.  

ΝΑΙ   

54 Δυνατότητα υποβολής προτάσεων για τον σχεδιασμό ταξιδιών 
εξοικείωσης (fam-trips) στην Ελλάδα προσαρμοσμένων στις 
απαιτήσεις του χώρου της οπτικοακουστικής παραγωγής 

ΝΑΙ   

55 Εξειδικευμένη γνώση των διεθνών συναντήσεων (markets/ 
festivals/ meetings/ conferences/ events) που πραγματοποιούνται 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και που σχετίζονται με τις δράσεις και 
τους σκοπούς της Αναθέτουσας Αρχής 

ΟΧΙ   

56 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει αναλυτική κατάσταση 
υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί καθώς και του υπολειπόμενου 
προϋπολογισμού. Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να 
συνοδεύεται με δείγμα της ανωτέρω κατάστασης 

ΝΑΙ   

57 Ο Ανάδοχος έχει συνεργαστεί με άτομα που δραστηριοποιούνται 
σε χώρο με υψηλή δημοσιότητα 

ΟΧΙ   

58 Ο Ανάδοχος γνωρίζει και μπορεί να προτείνει τοποθεσίες για 
πραγματοποίηση γυρισμάτων στην Ελλάδα 

ΟΧΙ   

59 Δυνατότητα Αναδόχου για ανεύρεση χορηγιών για δρώμενα που 
σχετίζονται με το ελληνικό τουριστικό προϊόν (πχ γαστρονομικός 
τουρισμός, οικολογικός τουρισμός, πολιτιστικές εκδηλώσεις) σε 
συνεργασία με Δήμους και Περιφέρειες 

ΝΑΙ   

60 Δυνατότητα Αναδόχου για ανεύρεση χορηγιών διαμονής, σίτισης 
και μεταφοράς σε περίπτωση εκδηλώσεων με μεγάλη προβολή σε 
κοινά και χώρες στόχους 

ΝΑΙ   

61 Δυνατότητα Αναδόχου για διοργάνωση team building events στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 

ΝΑΙ   
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62 Ο Ανάδοχος έχει αναλάβει την διοργάνωση ταξιδιών στο πλαίσιο 

υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές ἠ/ και 
σπουδαστές 

ΝΑΙ   

63 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες 
μισθώματος οπτικοακουστικού εξοπλισμού, διερμηνείας και πάσης 
φύσεως τεχνική υποστήριξη για την διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων 
και εκδηλώσεων από την Αναθέτουσα Αρχή στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό 

ΝΑΙ   

64 Ο Ανάδοχος έχει γνώση της διεθνούς οπτικοακουστικής αγοράς ΟΧΙ   

65 Ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα e-tickets σε ηλεκτρονική 
μορφή για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την έκδοσή τους. 

ΝΑΙ   

66 Σε περίπτωση αλλαγής πτήσης, μη δυνατότητας πραγματοποίησης 
της, overbooking ή ανωτέρας βίας πέραν της υπαιτιότητας του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να αναλάβει την 
εξεύρεση λύσεων για την διευκόλυνση του μετακινούμενου, καθώς και 
για τη διαμονή του εάν η αλλαγή έχει συμβεί στο εξωτερικό. 

ΝΑΙ   

67 Ο Ανάδοχος παρέχει τη δυνατότητα κρατήσεων εισιτηρίων, 
διαμονής και μετακινήσεων όχι μόνο μέσω συστήματος αλλά και μέσω 
διαδικτύου εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα κράτησης ή εάν αυτή η 
επιλογή κρίνεται οικονομικά συμφερότερη για την Αναθέτουσα Αρχή 

ΝΑΙ   

68 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εγγραφή των στελεχών της 
Αναθέτουσας Αρχής σε αγορές (markets) σε επιλεγμένα Φεστιβάλ και 
διεθνείς συναντήσεις στο εξωτερικό και την Ελλάδα. Η εγγραφή 
προϋποθέτει την πληρωμή μέσω διαδικτύου του κόστους εγγραφής 
και διαπίστευσης. 

ΝΑΙ   

 

 




