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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Ταχ. 
∆/νση  

: Aλυκές 
Ποταµού, Κέρκυρα 

 Κέρκυρα, 22/04/2021 

Ταχ. Κώδ. : 491 00  
Πληροφ. : Α. Μοναστηριώτου Aρ. Πρωτ. οικ. 1158 
Τηλέφωνο : 26613-60019  
Fax : 2661360060 ΠΡΟΣ:  
E mail  : kmonastiriotou@mou.gr Εταιρία 

ΚΛΑ∆ΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
(ISTROS RODUCTIONS) 
Όθωνος - Αµαλίας 18 
26223 Πάτρα 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 
οργάνωσης εκδήλωσης µε θέµα την τεσσαρακοστή επέτειο 
ένταξης της Έλλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
υλοποίησης ενεργειών του έργου «Πληροφόρηση και 
επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020/ΕΤΠΑ» µε κωδικό ΟΠΣ 
5003759  και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 119  του Ν. 
4412/2016 και 12  παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 
493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) ΥΑ. 

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
1. Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 

265/Α’/23.12.2014). 

2. Το µε αριθµό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριµένο από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το 

Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020». 

3. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής  µε αριθµό C (2014) 10165/18.12.2014 

που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020 “Ιόνια 

Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)”. 

4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική 

Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

5. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β’/31.12.2018)  του Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
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6. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ιδιαίτερα του άρθρου 119 για την Τεχνική 

Βοήθεια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το αρ. 12  παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 

677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, 

έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 

δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8.  Το Π.∆. 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α΄) «Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή 

του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα από τα έντυπα και τα 

ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρ. 12 του Ν. 3688/2008 για την πιστοποίηση των εταιριών παροχής 

διαφηµιστικών υπηρεσιών. 

10. Την υπ’ αρ. οικ. 979/7-4-2021 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την 

τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για τις ανάγκες 

υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των αρ. 9-11 της υπ’ αρ. πρωτ. 

23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 809/14-4-2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη 

Ιονίων Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-

2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Το ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του 2021 

(έγκριση µε την 24η Απόφαση της Επ.Πα. ΠΕΠ ΙΟΝΙΝΩΝ ΝΗΣΩΝ διά της γραπτής 

διαδικασίας και µε αρ. πρωτ. 818/22-03-2021) και την υπ’ αριθµ. Ε/165/2021/16-

04-2021 (9ΦΘΜ46ΜΓΨ7-ΞΜΞ) έγκρισή του από τη Γενική Γραµµατεία 

Επικοινωνίας & Ενηµέρωσης. 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2942/12.4.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

για την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 

2014-2020/ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 

(κωδ. Έργου 2017ΕΠ02210010), για την οποία υπάρχουν διαθέσιµες πιστώσεις 

(Απόφαση ΥΠΟΙΑΝ 48134/27.04.2017).  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 40521/16431/22-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού υπολόγου διαχειριστή του έργου 

µε τίτλο «Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020/ΕΤΠΑ». 

15. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 28822/175/16-04-2021 (αρ. πρωτ. εις. ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 

1103/19-04-2021) έγγραφο της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την 

πραγµατοποίηση εορταστικής εκδήλωσης για τα σαράντα χρόνια συµµετοχής της 

Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. 

16. Την ανάγκη υλοποίησης της ∆ηµοσιότητας του ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

2014-2020. 

 

ΚΑΛΕΙ 
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1. Καλούµε την Εταιρία ΚΛΑ∆ΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ISTROS PRODUCTIONS) να 
υποβάλει προσφορά, εντός πέντε (5) ηµερών, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κτίρια 

Μαρκεζίνη, Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα (Ισόγειο) στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, 

µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147Α΄) για την υλοποίηση του έργου «Πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ 

ΠΙΝ 2014-2020/ΕΤΠΑ» και συγκεκριµένα την ανάθεση διοργάνωσης επετειακής 

εκδήλωσης για την τεσσαρακοστή επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών του έργου «Πληροφόρηση και επικοινωνία 

του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020/ΕΤΠΑ». 

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο πρώτο υποέργο της Πράξης : «Πληροφόρηση και 

επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020/ΕΤΠΑ» , η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε την υπ’ αρ. πρωτ. 2942/12.4.2017 

απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, και έχει λάβει κωδικό MIS 

5003759. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 

και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε µε κωδικό εναρίθµου 2017ΕΠ02210010. 

 

2. Το Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών 

διοργάνωσης φυσικής και διαδικτυακής (phygital) εκδήλωσης/ηµερίδας  και 

κατατάσσεται στον κωδικό Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV): 

79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων. Η εκδήλωση θα 

διεξαχθεί στην Κέρκυρα, στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας, στις 15/05/2021, 

στο πλαίσιο των εορτασµών για τα σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσας 

πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής και η προσφορά θα 

αφορά το σύνολο αυτού.  

 

3. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού Ευρώ εννιά χιλιάδων εκατόν 

είκοσι Ευρώ (9.120€). 

Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται ποσά που καλύπτουν αµοιβές προσωπικού, 

εξοπλισµό, µετακινήσεις, αναλώσιµα, λοιπά έξοδα και όποια άλλη δαπάνη κρίνεται 

απαραίτητη για την υλοποίηση της πράξης από τον Υπεύθυνο – Συντονιστή του 

έργου.  

Η αµοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ µε βάση την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής 

από την Επιτροπή Παραλαβής και κατόπιν υποβολής των προβλεπόµενων 

δικαιολογητικών πληρωµής και έκδοσης εντολής πληρωµής από την Αναθέτουσα 

Αρχή.  

 

4. ∆ιάρκεια. Η συµβατική σχέση µεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής αρχίζει 
από την ηµεροµηνία ανάθεσης σύµβασης στον ανάδοχο και ολοκληρώνεται µε την 

υποβολή στην αναθέτουσα αρχή απολογιστικής έκθεσης των εργασιών του.  
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5. Λόγοι αποκλεισµού: αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης η 
καλούµενη εταιρία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό της ένας ή περισσότεροι από 

τους απόλυτους λόγους αποκλεισµού που αναφέρονται στο άρ. 73 παρ. 1 και 2 του 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

 

6. Κριτήρια επιλογής:  

Α. Τεχνική Ικανότητα – Οµάδα έργου: Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει 
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη 
εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου (σχεδιασµός και οργάνωση phygital 
εκδηλώσεων), ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση 
έργου.  

Η τεκµηρίωση θα πρέπει να γίνει µέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαµβάνει 
αποκλειστικά και µόνο τα έργα, που είναι συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας 
πρόσκλησης και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του 
υποψηφίου. Ο Κατάλογος αυτός περιλαµβάνεται στο ΤΕΥ∆ και θα πρέπει να 
συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, από αποδεικτικά στοιχεία 
εκτέλεσης/τεκµηρίωσης, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή /και συµβάσεις ή/και 
τιµολόγια. 

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα 
απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον από τρία (3) στελέχη ως ακολούθως: 

1. Υπεύθυνος έργου: να έχει συµµετάσχει σε τουλάχιστον δύο phygital συνέδρια 
ή εκδηλώσεις είτε ως Υπεύθυνος είτε ως συνεργάτης.  

2. ∆ύο (2) µέλη Οµάδας Έργου: να έχουν συµµετάσχει σε τουλάχιστον δύο 
phygital συνέδρια ή εκδηλώσεις. 

Η σχετική εµπειρία της Οµάδας Έργου στο αντικείµενο της πρόσκλησης, θα 
αποδεικνύεται µε την υποβολή βιογραφικών των στελεχών ως συνηµµένα στο ΤΕΥ∆.   

 

Β. Οικονοµική επάρκεια:  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει στο ΤΕΥ∆ το ολικό ύψος του κύκλου 
εργασιών των οικονοµικών χρήσεων 2018, 2019, 2020. 

 

7. Ως Παραδοτέο της ενέργειας αυτής νοείται η πλήρης εκτέλεση του αντικειµένου 
της Σύµβασης, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, η οποία θα 

αποδεικνύεται µε φωτογραφικό ή ψηφιακό υλικό και µε υποβολή  απολογιστικής 

έκθεσης του αναδόχου στην Υπηρεσία.    
 

8. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: Αρµόδιοι για την παρακολούθηση 
υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του θα είναι η Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 

καθώς και η Επιτροπή Παραλαβής, που έχει οριστεί µε την υπ. αριθµ. 1453/24-05-

2017  Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

«Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020/ΕΤΠΑ», η οποία θα συντάξει  

πρωτόκολλο παραλαβής µετά την ολοκλήρωση όλων των αντικειµένων της 

σύµβασης.  
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9. Τρόπος πληρωµής – Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 
αναδόχου. Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί εφάπαξ µετά την οριστική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.   

Για την καταβολή του τιµήµατος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/16: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος, που αφορά η πληρωµή  

β. τιµολόγιο του αναδόχου 

γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

τροποποποιήθηκε και ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/14-03-2017 ΦΕΚ 969Β΄) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για παροχή υπηρεσιών αξίας 8% επί του καθαρού 

συµβατικού τιµήµατος. 

 

10. Η καλούµενη εταιρία θα πρέπει να καταθέσει φάκελο προσφοράς προς την 
Υπηρεσία, το αργότερο έως την Τρίτη 27/04/2021, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η 

λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο οποίος θα περιλαµβάνει δύο υποφακέλους: 

- ∆ικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά: στον εν λόγω φάκελο περιλαµβάνεται το 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση, ως προκαταρκτική απόδειξη µη ύπαρξης των απόλυτων λόγων 

αποκλεισµού των αρ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 καθώς και των κριτηρίων επιλογής 

για την υλοποίηση της παρούσας σύµβασης, όπως δηλώνονται στο ΤΕΥ∆. 

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που 

τίθενται από την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος θα πρέπει µε την τεχνική του 

προσφορά να καταθέσει τεχνική έκθεση η οποία θα περιλαµβάνει: σχεδιασµό του 

έργου, µεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο, µέσα οργάνωσης και 

υλοποίησης του έργου, τεχνικός εξοπλισµός, περιγραφή της κατάλληλης υποδοµής, 

ΑΔΑ: ΨΜΝΧ7ΛΕ-ΞΣ5



6 

 

 

εξοπλισµού και των δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρµας (screenshots ή Links 

από αντίστοιχες διοργανώσεις είναι επιθυµητά), το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 

έργου, τις προτεινόµενες διαδικασίες διοίκησης, προγραµµατισµού, διαχείρισης, 

ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για την 

επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

- Οικονοµική Προσφορά: Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει ένα κατ’ 

αποκοπήν τίµηµα για την παροχή των υπηρεσιών του έργου, το οποίο θα 

αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ και το οποίο δεν µπορεί να 

υπερβεί το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (38.000,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) ήτοι ποσού εννιά χιλιάδων 

εκατόν είκοσι ευρώ (9.120,00€), συνολικά ευρώ σαράντα επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι 

(47.120,00€), για το σύνολο του έργου. 

Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο 

σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε 

Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν µελετήσει και 

εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για 

την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυώνται για την ακρίβεια των επιµέρους 

στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια, ρητά συµφωνείται ότι καµία αξίωση για 

πρόσθετη χρηµατοδότηση δεν θα µπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. 

Η Υπηρεσία δύναται να αξιολογήσει την προσφορά στο σύνολό της αµέσως µόλις 

παραλάβει επί αποδείξει τον φάκελο κι εφόσον αυτός υποβληθεί εντός της τιθέµενης 

προθεσµίας.  

 

11. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα  

έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ως απόδειξη των δηλωθέντων στο 

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης, ήτοι:  

- απόσπασµα ποινικού µητρώου από τον διαχειριστή της εταιρίας 

- πιστοποιητικό ασφαλιστικού φορέα σχετικά µε την οφειλή ασφαλιστικών 

εισφορών (ασφαλιστική ενηµερότητα) και  

- πιστοποιητικό φορολογικής αρχής σχετικά µε την οφειλή φόρων (φορολογική 

ενηµερότητα)  

- έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, όπως 

δηλώνονται στο ΤΕΥ∆ (πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου, έγγραφα αποδεικτικά της νόµιµης εκπροσώπησης του 

προσφέροντα, αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών) 

- έγγραφο πιστοποίησής της κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες 

επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» από διαπιστευµένο προς τούτο 

φορέα από το Ε.ΣΥ.∆. 

 

12. Εγγυήσεις. Σε περίπτωση ανάθεσης ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει κατά την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να 
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καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συµβατικού ποσού µη συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την 

οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που 

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

τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα.  

 

13. Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της: Η σύµβαση µπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως 

της υπηρεσίας η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α. 

 

14. Η προσφορά του υποψηφίου θα έχει ισχύ για εξήντα (60) µέρες από την εποµένη 

της καταληκτικής ηµεροµηνίας, που τίθεται για την υποβολή προσφοράς. Θα 

αξιολογηθεί από την Υπηρεσία κι εφόσον πληροί τα ως ανω αναφερόµενα, θα γίνει 

ανάθεση του έργου στην υποψήφια εταιρία µε απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων. Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης της 

διαδικασίας µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.  

 

15. Ενστάσεις. Κατά της απόφασης ανάθεσης χωρεί ένσταση σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρ. 127 του Ν. 4412/2016 όπως ορίζει το άρθρο 13 της υπ’ αρ. πρωτ. 

23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης. 

 

16. Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Ο οικονοµικός φορέας δεσµεύεται ότι: 

 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 

επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 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. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 

εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους  

 

β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 

επιλεγεί 

 

γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Επιπλέον, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ θα λάβει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, εντοπισµό και 

επανόρθωση περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων, που ενδέχεται να 

προκύψουν τόσο στο σχεδιασµό και προετοιµασία της διαδικασίας όσο και στη 

διαδικασία σύναψης σύµβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ανταγωνισµού. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συµφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικασίες 

που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της 

αναθέτουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της συνδροµής ή µη της 

συνθήκης αυτής.   

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ ως Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν συντρέχουν λόγοι 

τεχνητής κατάτµησης στην υπό ανάθεση σύµβαση, αποκλείοντας µε δική της ευθύνη 

την καταστρατήγηση εξ αυτού του λόγου των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού 

δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και προστασίας του ανταγωνισµού.  

Η παρούσα ανάθεση είναι καταρχήν αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά κατά 

τέτοιον τρόπο µε άλλες συµβάσεις της ίδιας ενταγµένης πράξης, ώστε να 

ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης. 

Κατά δεύτερον, η παρούσα ανάθεση είναι αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά 

κατά τέτοιον τρόπο µε τις υπόλοιπες συµβάσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, τις οποίες ανέθεσε 

ήδη ή προγραµµάτισε να αναθέσει εντός του ίδιου χρονολογικού έτους, ώστε να 

ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης. 

 

Η παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύεται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ 

ΠΙΝ www.pepionia.gr.  

 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

 

ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή: 

− Χρονολογικό αρχείο 
− Μονάδα Γ’ 

− Γραφείο Περιφερειάρχη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 
φυσικής και διαδικτυακής εκδήλωσης (phygital) επετειακού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
των εορτασµών για τα σαράντα χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
Η ακριβής ώρα της εκδήλωσης, ο τίτλος αυτής, το πρόγραµµα καθώς και άλλες 
διαδικαστικές λεπτοµέρειες θα ρυθµίζονται καταρχήν από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, η οποία 
θα δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις στον ανάδοχο. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα 
σε αλλαγές σχετικές µε τη ροή του προγράµµατος. 
 
Τόπος διεξαγωγής: Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Κέρκυρα, στο Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης στην πόλη της Κέρκυρας (Ανάκτορο Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου 
Γεωργίου), στις 15/05/2021 και ώρα 17:00µ.µ. Η διάρκειά του υπολογίζεται στις τρεις 
ώρες περίπου, ενώ ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του αναδόχου σε 
προπαρασκευαστικές εργασίες και εργασίες διεξαγωγής και λήξης της εδήλωσης 
εκτιµάται συνολικά σε τρεις ηµέρες, δηλαδή από 13/05/2021 έως 15/05/2021.  
Αναφορικά µε τον χώρο, η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ έχει λάβει σχετική άδεια από τη ∆ιοίκηση του 
Μουσείου, συνεπώς η χρήση του χώρου θα πρέπει να κινείται αυστηρά στο πλαίσιο 
που επιτρέπει η άδεια αυτή. Για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα χρησιµοποιηθεί η 
Αίθουσα του Θρόνου στον Α΄ Όροφο του Μουσείου, ενώ θα διατεθεί και το ισόγειο 
ως βοηθητικός χώρος για τις ανάγκες της εκδήλωσης.  
 
Τήρηση υγειονοµικών πρωτοκόλλων: Ο τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης 
υπαγορεύεται πρωτίστως από την υγειονοµική κρίση και τη λήψη µέτρων αποφυγής 
διασποράς της COVID-19. Ως εκ τούτου, είναι πρωταρχικής σηµασίας η τήρηση από 
τον ανάδοχο του υγειονοµικού πρωτοκόλλου (Α.Π. 10249/3.7.2020 ΚΥΑ/Α∆Α: 
ΩΝΨΛ465ΧΘΟ-Υ∆Φ, όπως ισχύει) σε όλα τα στάδια προετοιµασίας και διεξαγωγής 
της εκδήλωσης. Ως πιο ουσιώδεις ενέργειες αναφέρονται οι εξής: 

- ∆ιάθεση αντισηπτικού σε φιάλες, που θα βρίσκονται σε όλους τους χώρους 
της εκδήλωσης 

- ∆ιάθεση µασκών σε όσους κινούνται στους χώρους της εκδήλωσης. 
- ∆ιεξαγωγή rapid test από ειδικό συνεργείο σε όσα άτοµα και για όσες µέρες 

χρησιµοποιήσουν τους χώρους της εκδήλωσης.  
- Απολύµανση των χώρων όλες τις µέρες, κατά τις οποίες θα γίνει χρήση τους, 
- ∆ιανοµή περιλαίµιων µε καρτελάκια (badge), ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση 

των ατόµων στους χώρους της εκδήλωσης 
- Επαρκής φύλαξη του χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και τις 

ηµέρες προετοιµασίας, κατά τις οποίες θα κινείται στο χώρο το τεχνικό 
συνεργείο 

- Οργάνωση καθισµάτων έτσι, ώστε να τηρούνται ασφαλείς αποστάσεις µεταξύ 
των καθηµένων και γενικότερα µέτρα αποφυγής συνωστισµού,  

καθώς και ό,τι άλλο προβλέπει η ως άνω ΚΥΑ σχετικά µε την τήρηση των 
υγειονοµικών κανόνων.  
Σηµειώνουµε ότι σε περίπτωση που για επιδηµιολογικούς λόγους επιβληθεί από την 
Πολιτεία απαγόρευση εκδηλώσεων µε φυσική παρουσία, η εκδήλωση δεν 
αναβάλλεται /µαταιώνεται αλλά πραγµατοποιείται καθ' ολοκληρία διαδικτυακά. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά της εκδήλωσης 
Για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης καθαυτής ο ανάδοχος καλείται να διασφαλίσει κατ’ 
ελάχιστον τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: 

� Παροχή υπηρεσιών πλήρους ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης. 
� Λειτουργική διαµόρφωση του χώρου στο επιτρεπόµενο πλαίσιο χρήσης του µε 

τις αναγκαίες σκηνοθετικές/σκηνογραφικές παρεµβάσεις (τοποθέτηση 
πόντιουµ, εξέδρας πάνελ, σηµαίες στο πάνελ και στο περιστύλιο) καθώς και 
πρόβλεψη κατάλληλου φωτισµού. 

� ∆ιάθεση video wall µεγάλου µεγέθους, βοηθητικών οθονών µε δυνατότητα 
auto queue τουλάχιστον δύο οθονών στον χώρο του ισογείου, όπου θα 
προβάλλεται η εκδήλωση και το πρόγραµµα 

� ∆ίκτυο ψηφιακών καµερών 
� ∆ιασφάλιση σύνδεσης υψηλής ταχύτητας µε το διαδίκτυο 
� ∆ηµιουργία πλατφόρµας τηλεδιάσκεψης phygital έως 50 συµµετεχόντων 
� Υποστήριξη αποµακρυσµένων συνδέσεων και test event 
� Υπηρεσίες τηλεοπτικής παραγωγής και Live streaming 
� Υπηρεσίες διερµηνείας από τα Ελληνικά στα Αγγλικά καθόλη τη διάρκεια της 

εκδήλωσης καθώς και δυνατότητα διερµηνείας τµήµτατος της εκδήλωσης από 
τα Αγγλικά στα Ελληνικά  

� ∆ηµιουργία Intro & outro Video 
� Πλήρη τεχνική υποστήριξη της εκδήλωσης 
� Πλήρη γραµµατειακή υπόστήριξη της εκδήλωσης 

 
Ενέργειες προβολής/διάχυσης της εκδήλωσης 

� Προµήθεια εξωτερικού µπάνερ  
� Προµήθεια δύο roll up µπάνερ για τους εσωτερικούς χώρους της εκδήλωσης 
� Boost στο Facebook για έως 100.000 προσελκύσεις 
� ∆ηµιουργία newsletter µε µόνο θέµα τη διοργάνωση της συγκεκριµένης 

εκδήλωσης 
� Φωτισµός του κτιρίου του Μουσείου µε προβολή στην πρόσοψή του του 

επίσηµου λογότυπου της επετείου τουλάχιστον τρεις µέρες πριν την 
εκδήλωση. 

 
Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ: ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη δηµιουργία 
διαφηµιστικού σποτ για την προβολή της συγκεκριµένης εκδήλωσης, υψηλής 
αισθητικής, κατάλληλου να προβληθεί σε τηλεοπτικά κανάλια, µέγιστης συνολικής 
διάρκειας έως 35΄΄.   
Το εν λόγω διαφηµιστικό σποτ θα πρέπει να παραδοθεί στην Υπηρεσία το αργότερο 
τρεις µέρες πριν την εκδήλωση, προκειµένου να διευθετηθεί έγκαιρα η διανοµή του 
στα τηλεοπτικά µέσα, στα οποία θα ανατεθεί η προβολή του. 
Μετά την υλοποίηση και αποπληρωµή του έργου ο Ανάδοχος για απεριόριστο χρόνο 
δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση του σποτ συµπεριλαµβανοµένης και της 
δηµοσίευσης στο όνοµά του. Αντίθετα, η Υπηρεσία δικαιούται για απεριόριστο χρόνο 
να κάνει οποιαδήποτε χρήση αυτού, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά 
δικαιώµατα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 «Περί 
Πνευµατικής ιδιοκτησίας». 
 
Υπηρεσίες αρχειακής κάλυψης (φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκόπηση) 
Φωτογραφική κάλυψη όλων των δράσεων της εκδήλωσης: Φωτογράφιση όλου του 
προγράµµατος οµιλιών και παρουσιάσεων καθώς και ελεύθερη φωτογράφιση όλων 
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των περιφερειακών δράσεων, του κοινού, της διαµόρφωσης των χώρων κ.α. καθ’ όλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής της εκδήλωσης. 
Ελεύθερη Βιντεοσκόπηση όλων των δράσεων της εκδήλωσης: Πλάνα κοινού, 
οµιλητών, χώρων, backstage, συνεντεύξεις κλπ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 
και παραγωγή recap video µε τα highlights της διοργάνωσης. Τα πλάνα θα 
παραδοθούν και αµοντάριστα. 
Βιντεοσκόπηση οµιλιών, workshops, παρουσιάσεων: Βιντεοσκόπηση όλων των 
δράσεων εκδήλωσης σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Τα βίντεο των δράσεων θα 
παραδοθούν µονταρισµένα. 
 
Συντονιστής - Σύνεδροι - Φιλοξενία 
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να διευθετήσει τη συνεργασία µε τον 
συντονιστή/παρουσιαστή της εκδήλωσης, ο οποίος θα παρίσταται µε φυσική 
παρουσία στο χώρο του Μουσείου, καθώς επίσης και να διασφαλίσει φιλοξενία 
(εισιτήρια, διανυκτέρευση, διατροφή) στον συντονιστή και στους προσκεκληµένους 
της εκδήλωσης, που θα ταξιδέψουν στην Κέρκυρα για το σκοπό αυτό.  
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών φιλοξενίας ο ανάδοχος αναλαµβάνει επιπλέον τη διάθεση 
αναµνηστικών δώρων στους προσκεκληµένους,  
Εκτιµάται ότι οι προσκεκληµένοι συµµετέχοντες δεν θα ξεπεράσουν συνολικά τα δέκα 
(10) άτοµα.  
 
Οργάνωση µπουφέ στο ισόγειο του Μουσείου (χώρος περιστυλίου) µε παροχή 
καφέ, αναψυκτικών, σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και µε αυστηρή 
τήρηση του υγειονοµικού πρωτοκόλλου. 
 
Γενικοί όροι  
-Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες και να κάνει 
όλες τις ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και 
ορθή υλοποίηση του έργου. 
-Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν την εκδήλωση, να συνεργαστεί µε φυσική παρουσία 
και αυτοψία στο χώρο της εκδήλωσης µε την αναθέτουσα και την οµάδα της 
εκδήλωησης προκειµένου να λαµβάνει υπόψη και να συµµορφώνεται προς τις 
οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της που αφορούν στην άρτια υλοποίηση του 
έργου. 
-Επιπλέον, οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
ζητούµενων υπηρεσιών και, συνεπώς, προσφορές µε επιπλέον συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες και χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά 
συνεκτιµώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου 
προϋπολογισµού της παρούσας Πρόσκλησης. 
-Κάθε µεταφορικό κόστος που θα προκύψει για παράδοση των ειδών σε όλες τις 
οµάδες της παρούσας πρόσκλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

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 φορέα
i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων] 

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

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα ΤΚ 49100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. Μοναστηριώτου] 

- Τηλέφωνο: [2661360019] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kmonastiriotou@mou.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pepionia.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

CPV): [ «Ανάθεση οργάνωσης εκδήλωσης με θέμα την τεσσαρακοστή επέτειο ένταξης της Έλλάδας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση» με CPV: 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

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

 

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 αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

ΑΔΑ: ΨΜΝΧ7ΛΕ-ΞΣ5



14 

 

 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

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

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

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

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 καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκίαix,x
· 

3. απάτηxi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 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): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

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): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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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 

ασφάλισης
xxi
, 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 ;
xxii
 

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): 
xxiii
 

[……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

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

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxiv

; 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: 

1) 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 : 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

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

1) O οικονομικός φορέας 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 ιδιωτικούς
xxv

: 

 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον Υπεύθυνο της Ομάδας Έργου 

και  

β) από τα μέλη της Ομάδας Έργου: 

 

Διαθέτουν εμπειρία σε συναφή αντικείμενα; 

 

 

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

 

 

β) [………………………………………] 

 

[…] Ναι  […] Όχι 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxvi

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η, 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/Η υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxvii
, 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 δωρεάν
xxviii
. 

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

έγγραφα. 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών, τις οποίες έχω δηλώσει στο 

παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση οργάνωσης 

εκδήλωσης με θέμα την τεσσαρακοστή επέτειο ένταξης της Έλλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών του έργου «Πληροφόρηση και επικοινωνία του ΕΠ ΠΙΝ 

2014-2020/ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5003759  και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119  

του Ν. 4412/2016 και 12  παρ. 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ 

677/Β/03-03-2017) ΥΑ.» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 (κωδ. 

ΟΠΣ 5067477), που είναι αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 

www.pepionia.gr 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):  

[……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 

(οι) της (του) µίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατοµµύρια ευρώ. 

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

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

εκατοµµύρια ευρώ. 

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

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

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

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

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

vi
  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.” 
vii

 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.  
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 
ix

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

“διαφθορά”. 
x
 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/∆ΕΥ 

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). 
xi

 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. 
xii

 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. 
xiii

 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”. 
xiv

 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 
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και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ 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.". 
xv

 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 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)  
xx

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

λήφθηκαν.  
xxi

 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).  
xxii

 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  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 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. 
xxv

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

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

 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 ΤΕΥ∆ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxvii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxviii

 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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