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             ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ  

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ  

ΚΔΠΝΓΔΗΩΛ 415-417  

Ρ.Θ. 15343, Αγία Ξαξαζθεπή 

 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ  

«ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ 

ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019–2020»  

Κ.Α. 15.6471.16 

CPV 92310000-7 

Ξξνϋπνινγηζκόο: 62.605,20 € 

(ζπκπ. ΦΞΑ θαη εξγνδνηηθώλ 

εηζθνξώλ) 

 

 

Αξηζ. Κειέηεο : 27/2019 

Αξηζ. Ξξση.:  29430/24-10-19 

 

 

Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ 

ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ παξνρή ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΘΔΑΣΡΙΚΔ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019–2020» κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη έγγξαθεο 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, πξνυπνινγηζκνχ 62.605,20€, Κ.Α. 15.6471.16, CPV92310000-7, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηε ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή ζε επξψ φπσο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ ππ’ αξηζ. 27/2019 κειέηε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο. 

Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

Θα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο www.agiaparaskevi.gr. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 4ε ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019, εκέξα ΓΔΡΔΟΑ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα (αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην ηζφγεην, 

επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ Τςειάληνπ, ζηελ Αγία Παξαζθεπή) θαη ψξα 10:00 πκ. 

κέρξη ψξα 10:30 π.κ. [ιήμε παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ]. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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 Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζίαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  

Άξζξν 1ν 

Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

      Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Σν Ν.3419/2005 «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν Γ.Δ.Μ.Η. & εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Ννκνζεζίαο» (ΦΔΚ 114/Α/8-6-2006), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

      Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».  

      Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο 

– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

      Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Σνπ Ν.4013/2011 «πεξί ζχζηαζεο εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

      Σνπ άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 167/Α/23-07-

2013), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

      Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.ι.π.» (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

      Σνπ Ν. 4270/2014«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

      Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

      Σν Π.Γ.80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 145/ Α) 

      Σελ αξηζκ. 158/16 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγθξηζε 

«Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο » (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 

(Α΄147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

      Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΗΤ (Απφθαζε 161/2016) «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο 
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Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/16 

      Σν άξζξν 18 Ν.4469/17 (Φ.ΔΚ 62/3.5.2017) «Δμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ξχζκηζεο νθεηιψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 παξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 θαζψο θαη ηελ 

απφθαζε «ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζε ηνπ Κεληξηθνχ 

Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Β/1781/23-5-2017). 

 Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ  ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο-Δλίζρπζε  ηεο πκκεηνρήο– Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ  Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ -

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά 

κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε- Λνηπέο δηαηάμεηο  αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

 Σελ κε αξηζ. 27/2019 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηκήκα παηδείαο δηα βίνπ 

κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ. 

 Σν ππ αξ. πξση 17764/2019  ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. 

 Σεο κε αξ. 26284/2019 (ΑΓΑ: 9ΔΦΣΧ6Τ-ΒΞ1, ΑΓΑΜ: 19REQ005664322) Απφθαζε Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο γηα ηελ νπνία έρεη θαηαρσξεζεί ην πξσηνγελέο αίηεκα ζην Κ.Η.Μ.Γ.H.. κε ΑΓΑΜ: 

19REQ005083797 2019-06-10)  

 Σεο ππ αξηζ 180/2019 (ΑΓΑ: 6ΣΘΑΧ6Τ-ΗΑΦ) Απφθαζεο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πεξί 

έγθξηζεο πινπνίεζεο ζεαηξηθψλ–πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα ζρνιεία ηεο α΄βαζκηαο θαη 

β΄βαζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 Σελ κε αξηζκφ 147/2019 (ΑΓΑ: 6ΑΜΦΧ6Τ-3ΜΥ ) απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί:  

 Έγθξηζεο ηεο ζπληαρζείζαο Μειέηεο κε αξηζ. 27/2019 

 Καηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, πνπ απνηεινχλ 

εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ  Γηαγσληζκνχ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 πγθξφηεζεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο θαη Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο 

ελζηάζεσλ γηα ηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ. 

 Σηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ππεξεζία ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΣΑ 

ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019–

2020. 
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Άξζξν 2ν 

Αλαζέηνπζα αξρή 

Αλαζέηνπζα αξρή:   Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο 

Γηεχζπλζε:   Λ. Μεζνγείσλ 415-417,  Σ.Κ. 15343, Αγία Παξαζθεπή 

NUTS:   GR301 

ΑΦΚ:   090085626 

ΓΝ:   Σνιαξγνύ 

Γηαδηθηπαθφο Σφπνο:   www.agiaparaskevi.gr  

Σειέθσλν:   213 2004548, 558-9, 

Fax:   210-6003686 

Τπεχζπλνο:  Σζακαιίθα Αλαζηαζία 

Δ-mail:   a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

Ιζηνζειίδα:   https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida- 

                                           ypiresias/prokirykseis  

 
Άξζξν 3ν  

 
Σξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 

 

1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 4Ζ ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2019,  εκέξα ΓΔΡΔΟΑ  ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ψξα 10:00 πκ. Η θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ είλαη 10:30 πκ. εθηφο θαη αλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη 

κεηά απφ ηελ ψξα απηή ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ελψπηνλ ηεο 

Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζην 

ηζφγεην, επί ηεο Λ. Μεζνγείσλ 415-417 θαη ηεο νδνχ Τςειάληνπ ζηελ Αγία Παξαζθεπή.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη πξνζθνξέο κπνξνχλ: 

α) λα επηδνζνχλ ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ ζα γίλεη ν 

δηαγσληζκφο θαη θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. 

β) λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε (εξγάζηκε) εκέξα. 

3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία 

πξνζθνξά.  

4. Σαρπδξνκηθέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ θηάζεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ 

κε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν θαη κε επζχλε ηνπ πξνζθέξνληνο απφ ηελ πξνεγνχκελε (εξγάζηκε) 

εκέξα θαη ψξα κέρξη 14:00. 

http://www.agiaparaskevi.gr/
mailto:a.tsamalika@agiaparaskevi.gr
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09%20%20%20%20%20%20%20%20ypiresias/prokirykseis
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09%20%20%20%20%20%20%20%20ypiresias/prokirykseis
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ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο ή νη ηαρπδξνκηθψο απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ πιεξνχλ 

ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

ε πεξίπησζε αλαβνιήο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο (απεξγία, θαηάιεςε θιπ), ν 

δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ ίδηα κέξα θαη ψξα ηελ επφκελε εβδνκάδα θαη ζηνλ ίδην ρψξν. 

Γε ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην  Γήκν  έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

 

Άξζξν 4ν  

Αληηθείκελν Γηαθήξπμεο- Δλδεηθηηθόο Ξξνϋπνινγηζκόο  

 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη νη ΘΔΑΣΡΙΚΔ–ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019-2020 ζχκθσλα κε ηελ 

ππ.’ αξηζ. 27/2019 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηκήκα παηδείαο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 

πνιηηηζκνχ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηνπο πφξνπο.  

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Σν 

ζχλνιν ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλεηαη 

νινγξάθσο. 

 Η ζπλνιηθή δαπάλε έρεη πξνυπνινγηζζεί ζε 62.605,20 επξψ εθ’ ησλ νπνίσλ ηα 42.000,00 επξψ 

είλαη γηα ηελ αμία εξγαζηψλ, ηα 10.080,00 επξψ γηα Φ.Π.Α 24% θαη ηα 10.525,20€ γηα εξγνδνηηθέο 

εηζθνξέο, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ έηνπο 2019 γηα ην πνζφ ησλ 1.000,00 επξψ βαξχλνληαο ηνλ Κ.Α. 15.6471.16 κε ηίηιν «Θεαηξηθέο – 

Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο ζηα ζρνιεία ηεο Α βάζκηαο θαη Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο» θαη ην ππφινηπν 

πνζφ 61.605,20 επξψ ζα βαξχλεη ηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020. 

Καλέλαο ππνςήθηνο δε κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δηεπθξηλίζεηο επί ησλ ηηζέκελσλ εξσηεκάησλ θαη πξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ 

ππνςήθησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

παξέρνληαη εγγξάθσο απφ ηελ Τπεξεζία καο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ή 

κε ησλ φξσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή 
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ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο απφ ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο Τπνςεθίνπο.  

Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ ηνπο 

Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δε θέξεη θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.  

Η δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη αηειψο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.  

Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη άκεζα λα ηελ ειέγμνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο θαη 

εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεςε λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο  Γήκν θαη λα δεηήζνπλ λέν 

πιήξεο αληίγξαθν.  

Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο 

ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

 

Άξζξν 5ν 

.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ  

α) φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θαη  

β) νη ζπκπξάμεηο πξνζψπσλ κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 

 ΘΔΑΡΟΝΙΝΓΝΗ  

 ΖΘΝΞΝΗΝΗ 

Άξζξν 6ν 

Ππκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζε απηή είλαη:  

1. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

2. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ 

3. Η ππ’ αξηζ. 27/2019 κειέηε γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ΘΔΑΣΡΙΚΔ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ 

ΔΚΓΗΛΧΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2019-2020» 

4.Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 
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Άξζξν 7ν 

Ρξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ επί 

όξσλ δηαθήξπμεο 

1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν: http:// www.agiaparaskevi.gr 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Λ. Μεζνγείσλ 415-417 Σ.Κ. 15343 Αγία Παξαζθεπή, ηειέθσλα 

2132004558/559/548, Fax: 2106003686, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 8ν  

Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ 

 

1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δηθαηνινγεηηθά γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα.  

 

2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984. 

 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., 

είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 

53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη 

ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 

αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 

επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο  ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 

πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα “Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61. Η 

επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 

ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.  

«Δηδηθά ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν». 

http://www.agiaparaskevi.gr/
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Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα-εηαηξηθά ή κε – κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή 

(άξζξν 92 ηνπ Ν. 4412/2019 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Ν. 4605/2019 άξζξν 43. 

Άξζξν 9ν 

Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Από ην δηαγσληζκό απνθιείνληαη:  

1. Όζνη ππάγνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δηδηθφηεξα, απνθιείνληαη απφ ην Γηαγσληζκφ ππνςήθηνη, φηαλ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο  Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ.54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο Οξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα 
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ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215)»  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ αθνξά : 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.)θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

2. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή: 

α) Γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ακεηάθιεηε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 
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νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν 

ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Η παξνχζα παξάγξαθνο παχεη λα εθαξκφδεηαη φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ 

ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο 

β) Γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα όηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο:  

 ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή  

 δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο.  

Οη πξναλαθεξόκελεο θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ακεηάθιεηε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

3.  Δπίζεο απνθιείνληαη: 

α) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' 

ηνπ Ν. 4412/16,  

β) Τπνςήθηνη πνπ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε ή έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ,  

γ) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ην νπνίν ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία 
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δ) Τπνςήθηνη πνπ ζπλήςαλ ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ,  

ε)  Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

ζη) Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ θξηζεί έλνρνη ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρνπλ απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/16, 

 δ) Τπνςήθηνη πνπ επηρεηξνχλ λα επεξεάζνπλ κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπο απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρνπλ εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ θαηαζηάζεηο κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα 

κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο 

παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 

γεγνλφηνο 

ε) Τπνςήθηνη πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα ζρεηηθά επηκειεηήξηα ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ 

έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη απηφο βξίζθεηαη ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ απηνχ 

είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 
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Άξζξν 10ν  

Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

1) Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε 

κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο Γήισζεο 

(Ρ.Δ..Γ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4  ηνπ Λ.4412/16 ( Β/3698/16-11-2016), πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλεηαη ψζηε λα δειψλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο  νη ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηα ζρεηηθά πεδία ηνπ. Σν 

αλσηέξσ Ρππνπνηεκέλν έληππν πεύζπλεο Γήισζεο (Ρ.Δ..Γ) ππνγξάθεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη απφ ηνπο  ππνςήθηνπο  αθνχ ζπκπιεξσζεί. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ Σ.Δ.Τ.Γ είλαη δπλαηή κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφλ θαη όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ βξίζθεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

παξνύζαο δηαθήξπμεο.  

Ωο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, λνείηαη 

ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΣΔΤΓ ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 

4 λ. 4412/2016 ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 

ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  
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Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη. 

2) Τπεύθυνη δήλωζη ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο, ησλ 

φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

Άξζξν 11ν  

Δγγπήζεηο 

 Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

α) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη έρεη ηζρχ 

ηξεηο (3) κήλεο πεξηζζφηεξε απφ ην ρξφλν εθηέιεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε . 

β) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

γ) Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ 

ππεξεζηψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

δ) Η εγγχεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 

ζηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 

πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 

παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη 

κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ε) Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β) ηνλ εθδφηε, 

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, 

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 
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ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

δ) ηνπο φξνπο φηη: 

- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη 

- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη απαξαίηεηα 

λα αλαθέξνπλ φ,ηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο δηαθνξνπνηήζεηο: 

1. Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Θα αλαθέξνπλ ηηο πξνο παξνρή ππεξεζίεο. 

3. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ζηεο ζχκβαζεο.  

Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

 

 

Άξζξν 12ν 

Ρξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ 

1.  Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Η ππνβνιή κφλν κίαο 

πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

2.  Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα 

ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά ζε δύν αληίηππα (πξσηφηππν – αληίγξαθν) κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηηο νλνκαζίεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ή 
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ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ή, εθ’ φζνλ απηνί 

δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλνλ ζηελ Αγγιηθή, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν Γε 

ιακβάλνληαη ππ' φςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία είηε 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζην Γήκν έγθαηξα. Οη πξνζθνξέο απηέο ζα 

επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.  

3.  ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα: 

 

ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ ησλ 

κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο. 

 

Δλδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο παξαθάησ ελδείμεηο: 

 

4.  Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο: 

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

θαη 

β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

5.  ηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο - Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζε 

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 Ξξνο:                            ηελ ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ θ.   ……………………….. 

 Αλαζέηνπζα Αξρή:     ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΑΠ ΞΑΟΑΠΘΔΖΠ 

 ΓΗΑΘΖΟΜΖ No:    ………/…………. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε απφθαζε 

έγθξηζεο ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα αλαθνξάο ηεο δηαθήξπμεο) 
Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα:  

« ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ 

Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019–2020» 
Ζκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:  …………………………………………… 

 Πηνηρεία Απνζηνιέα (Ξξνζθέξνληνο): 
• επσλπκία, 
• δηεχζπλζε, 
• αξηζκφο ηειεθψλνπ, 
• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax), 
• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) 

 

«ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΘΔΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ Ή ΡΝ ΞΟΩΡΝΘΝΙΙΝ 

ΡΝ ΞΑΟΑΙΖΞΡΖ. 
ΛΑ ΑΛΝΗΣΡΔΗ ΚΝΛΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ» 
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πξσηόηππν θαη αληίγξαθν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 

(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο) ζε πξσηόηππν θαη αληίγξαθν. 

β) Πιήξε πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο (ηερληθή πξνζθνξά).  

Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη επίζεο:  

 Αλαιπηηθφ Πξνθίι – βηνγξαθηθφ ηνπ πξνζθέξνληα. 

 Καηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή κίαο (1) ηνπιάρηζηνλ παξάζηαζεο ζε ζρνιεία ηεο 

Α΄/βάζκηαο ή Β΄/βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ λα ην 

απνδεηθλχεη. 

 Τπνβνιή ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φινη νη: 

 Απόθνηηνη ΑΔΗ (Ρκήκα Θεαηξηθώλ Ππνπδώλ)  

 Απόθνηηνη Αλσηέξσλ Γξακαηηθώλ Πρνιώλ ή Απόθνηηνη Θεαηξηθώλ 

Δξγαζηεξίσλ 

 Γήισζε αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ ζε ζεαηξηθέο νκάδεο απφ 1 έσο 3 (νη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα 

δειψζνπλ ζε πφζεο ζεαηξηθέο  νκάδεο  επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ην αλψηεξν  κέρξη 

ηξεηο). 

6. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

φγθνπ λα ηoπoζεηεζoχv ζην θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθoιoπζoχv ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 

7. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε ππνγεγξακκέλε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ ζε πξσηόηππν θαη αληίγξαθν, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε.  

Όιεο νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλνληαη 

θαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαη 

κφλν ππεξεζία ζε επξψ. ηελ ηηκή απηή ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε 

λφκηκε επηβάξπλζε εθηφο ηνπ Φ.Π.Α. ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Οη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο 
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πξνζθνξάο ζα είλαη αξηζκεκέλεο θαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ή ηνπο λφκηκα 

εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιεθζεί 

ππφςε γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη απηή δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 2.000,00€ αλά νκάδα. 

ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα εκπεξηέρεηαη ππνρξεσηηθά θαη ην πιήξσο 

ζπκπιεξσκέλν επηζπλαπηόκελν έληππν ζεηξάο πξνηίκεζεο (ΔΞΗΠΛΑΞΡΝΚΔΛΝ 1) γηα ην 

ζχλνιν ησλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ. Γειαδή, ην έληππν ζεηξάο πξνηίκεζεο ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

ζπκπιεξσκέλν, γηα ην ζχλνιν  ησλ  νκάδσλ πνπ δχλαληαη λα πξνθχςνπλ θαη ην αλψηεξν έσο ηηο 21 

νκάδεο, αλεμάξηεηα απφ ην πφζεο νκάδεο έρεη δειψζεη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά. 

Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξνζθνξάο απφ κία (1) έσο θαη ηξεηο (3) απφ ηηο 21 νκάδεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ  ππ. αξηζ. 27/2019 (ΔΞΗΠΛΑΞΡΝΚΔΛΝ 2) κειέηε, πάληα ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ην αλψηεξν κέρξη ηξεηο (3) ν θαζέλαο. 

8. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

9. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο 

δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο 

λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, 

ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο 

αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή 

ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο 

θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο 

θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία. 

Η κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ, επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ ηεο 

αληίζηνηρεο πξνζθνξάο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξνζθνξάο απφ κία (1) έσο θαη ηξεηο (3) απφ ηηο 21 νκάδεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ  ππ. αξηζ. 27/2019 (επηζπλαπηόκελν 2) κειέηε, πάληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
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δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη ην αλψηεξν κέρξη ηξεηο (3) ν θαζέλαο. 

Ρν Ρκήκα Ξαηδείαο ζα θνηλνπνηήζεη ηνλ νξηζηηθφ θαηάινγν ησλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ φισλ ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, σο ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ην έληππν ζεηξάο πξνηίκεζεο ζην site ηνπ Γήκνπ. 

Αξλεηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο 

ηελ πεξίπησζε ζχκπξαμεο πξνζψπσλ επηζπλάπηεηαη Πηλάθην Καηαλνκήο Ακνηβήο ππνγεγξακκέλν 

απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξίεο ή ζπκπξάμεηο 

πξνζψπσλ, νχηε λα ζπκκεηάζρεη ρσξηζηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεί εηαηξία πνπ 

ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη πξνζθνξέο εθηφο αλ 

απνζπξζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν φιεο νη πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία 

Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μάζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα. Η δε Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο 

πξνζθνξέο θαη θαηά ηνλ έιεγρν θαζαξνγξάθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη απηή. 

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.  

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ δηαγσληδνκέλνπο ή ηνπ λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Οη πξνζθνξέο ζπκπξάμεσο πξνζψπσλ ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε 

απφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην 

 

Άξζξν 13ν 

Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ 
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θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν 

πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε. 

Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία πξηλ απφ ηελ ιήμε 

ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ. Μεηά ηε ιήμε ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ 

νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 14ν 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

 

Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο αλαθέξνληαη ζε 

κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

 Άξζξν 15ν 

Δρεκύζεηα - πξόζβαζε ζηα έγγξαθα 

 

1. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο 

νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή 

εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ. 

2. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 

χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 

πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

4. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ. 28/2015. Δηδηθφηεξα, 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα, χζηεξα απφ 

γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ. Χο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη 

φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, εγθχθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο. 





20 

 

5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε 

ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Σν δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη 

απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:  

α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ή  

β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην πξσηφηππν. Η 

ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα. 

Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ 

πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 

6. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα 

δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ. 

 

Άξζξν 16ν  

Δλζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο 

 

Η έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη 

θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε 

(5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ήηνη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο), ε νπνία 

εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ε 

νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 376 παξάγξαθνο 11. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο 
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δε γίλνληαη δεθηέο 

Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε ππνβιεζείζεο. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 127 θαη 221 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη 

ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη 

νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) 

εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Η εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο 

πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Οη 

πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, ζψκα ηεο νπνίαο ηνπο θνηλνπνηείηαη κε 

δηθή ηνπο θξνληίδα. 

Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκε ε πξνζθπγή ή αλ 

απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ  

αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο απηήο κέρξη λα 

νξηζηηθνπνηεζεί. 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ δε γίλνληαη δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη. 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ 

πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα 

θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη. 

Άξζξν 17ν 

Ξξνζθεξόκελε ηηκή 
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1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη  

ζε επξψ αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 

2. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ 

δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. 

4. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο απνθιίζεηο 

απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Άξζξν 18ν 

Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

 

1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή), παξνπζία 

ησλ πξνζθεξφλησλ/ζπκκεηερφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

απφ απηνχο .  

2. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε.  

3.  Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  

Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο.  

Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηηο ελδείμεηο "Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο", "Σερληθή Πξνζθνξά" θαη 

"Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά".  

Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη κνλνγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο.  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο δε γίλνπλ απνδεθηά, 

δελ απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Γηα ηηο πξνζθνξέο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έγηλαλ απνδεθηά, απνζθξαγίδνληαη νη 

θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο απφ 

ηα prospectus).  

Διέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε νξζφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε δηαθήξπμε.  
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Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.  

Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξoζθoξψv, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δελ απoζθξαγίδovηαη, 

αιιά επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ απηήο ή έρεη ππνβιεζεί 

παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ 

γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ α) φζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, β) 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ, γ) ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκόζηα ζπλεδξίαζε, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 

ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή (ή ζηνλ πάξνρν ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ππεξεζηψλ) 

κε ηε ρακειφηεξε ηηκή εθ ησλ πξνκεζεπηψλ (ή ησλ παξνρψλ) ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί 

σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζφηηκεο 

ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο 

πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (άξζξν 90 παξ. 1 Ν. 4412/16). 

 

Η δήισζε πνπ ππνβάινπλ νη ελδηαθεξφκελνη θαη αλαγξάθνπλ ηνλ αξηζκφ νκάδσλ πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ (1 έσο 3 νκάδεο) θαη ε δήισζε ζεηξάο πξνηίκεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ, 

ιακβάλνληαη ππ' φςηλ ζηελ ηειηθή θάζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο μεθηλψληαο απφ ηηο πξνζθνξέο 

κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη αλεβαίλνληαο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο πνπ 

έρνπλ δεισζεί απφ ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Καηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, αθνχ νινθιεξσζεί θαη αξράο ε αλάζεζε ησλ νκάδσλ (ζρνιείσλ) κε 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε ζηηο ππφινηπεο νκάδεο (ζρνιεία) θαη ε ζεηξά πνπ ζα 
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πξνθχςεη ζα νξίζεη θαη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα αθνινπζεζεί γηα λα γίλεη ε αλάζεζε ησλ νκάδσλ 

(ζρνιείσλ) ζηνπο πξνζθέξνληεο  πάληα κε βάζε ηε ζεηξά ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο απφ ην έληππν ζεηξάο 

πξνηίκεζεο. 

Πε πεξίπησζε ίδηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηιέγεηαη απηφο πνπ έρεη ςειφηεξα ζε ζεηξά 

πξνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή νκάδα. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηελ ίδηα ζεηξά πξνηίκεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηφηε ε 

επηινγή αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξνζθνξάο απφ κία (1) έσο θαη ηξεηο (3) απφ ηηο 21 νκάδεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ππ. αξηζ. 27/2019 (επηζπλαπηόκελν 2) κειέηε, πάληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ γηα ην ζχλνιν ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη ην αλψηεξν κέρξη ηξεηο (3) ν θαζέλαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ πιεξσζνχλ φιεο νη νκάδεο ηφηε θαη εμαίξεζε κε δήισζή ηνπο νη 

ελδηαθεξφκελνη ζηελ Δπηηξνπή, ηελ ζηηγκή ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, δχλαληαη λα αηηεζνχλ γηα 

παξαπάλσ απφ 3 νκάδεο  ν θαζέλαο θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή πιήξσζε φισλ ησλ ππαξρφλησλ νκάδσλ, 

ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ ζεηξά πξνηίκεζεο πνπ έρνπλ ήδε δειψζεη.  

 

 

 

 

Άξζξν 19ν 

Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο 

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπ 

θνηλνπνηεί έγγξαθε πξφζθιεζε λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα(10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά φπσο 

απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 80 ηνπ Λ. 4412/2016, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη 

θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016. Σα δηθαηνινγεηηθά 

ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζην αξκφδην 

φξγαλν αμηνιφγεζεο. 

α. ΝΗ ΔΙΙΖΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΠ: 

(1) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016 ήηνη :  
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πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ θαηαδηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. 

Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:  

αα) ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) , πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. 

θαη Δ.Δ.) θαη (IKE) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ββ) ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), αθνξά ηνλ Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν, θαζώο 

θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

γγ)  ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

δδ) ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

(2) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΔ-ΟΥΙ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί έσο 

ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εηδηθήο εθθαζάξηζεο ε δελ ηεινύλ 

ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από  εθθαζαξηζηή ε από δηθαζηήξην ε δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ε δελ έρνπλ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ε δελ βξίζθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία , πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

 

(3) Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαζώο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο ,άιισο ,ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο ,λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

(4) Ρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο κέξεο 

πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο σο αθνινύζσο : 

 

α. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ: 
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 Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο 

ηνπ. 

(5)  Ρα παξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο  

α. Ξαξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο θπζηθώλ πξνζώπσλ : 

 Δθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ ηνπο, απαηηείηαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή.  

β. ΓΗΑ  ΖΚΔΓΑΞΑ ΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΠΩΞΑ: 

 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

 

Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λνκηθώλ πξνζώπσλ σο αθνινύζσο: 

 

β.1) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ Δηαηξείαο (ΑΔ) ή Δηαηξείαο 

Ξεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (ΔΞΔ) : 

α) Σν ηεξνχκελν ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή ηειεπηαίν ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ εηαηξείαο,  

β) Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε αξρηθή θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηήο, κε αλάινγε κλεία ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. 

β.2) Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξόζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (ΝΔ ή ΔΔ  ε 

Η.Θ.Δ) 

α) Σν ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ην 

ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή. 

 

Ξαξαζηαηηθά εθπξνζώπεζεο λνκηθώλ  πξνζώπσλ σο αθνινύζσο : 

 Πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.), απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ 

(ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ε Ι.Κ.Δ) ή απφθαζε ηνπ δεζκεχνληνο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή 

νξγάλνπ, θάζε πξνζθέξνληνο γηα ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπ ηπρφλ αληηθιήηνπ ηνπ ζην δηαγσληζκφ (εθηφο εάλ ε εμνπζία πξνο 

εθπξνζψπεζε ηνπ ππνγξάθνληνο απνξξέεη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή άιιε πξάμε πνπ έρεη δεκνζηεπζεί 

θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο).  

 ηελ πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο πξνζθνκίδεηαη ην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζχζηαζεο ηεο θνηλνπξαμίαο.  
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 ε  πεξίπησζε έλσζεο, πξαθηηθά απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (ζε πεξίπησζε Α.Δ.) ή 

απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ (ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. ή Ο.Δ. ή Δ.Δ. ή Ι.Κ.Δ)  

γ. ΓΗΑ ΦΠΗΘΑ ΘΑΗ ΛΝΚΗΘΑ ΑΙΙΝΓΑΞΑ ΞΟΝΠΩΞΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά . 

Πεκεηώλεηαη εηδηθά όηη: 

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο, φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή αλ απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, 

δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ή φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε 

έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο- 

κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ 

λνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ρα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεύνληαη κε 

επηθπξσκέλε κεηάθξαζε 

 

δ. ΓΗΑ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΝΠ: 

(1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο,  

(2) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

 

ε. ΓΗΑ ΔΛΩΠΔΗΠ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΩΛ ΞΝ ΞΝΒΑΙΙΝΛ ΘΝΗΛΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνζθέξνληα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε 

 

(6) Ξηζηνπνηεηηθό από ηε Γηεύζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνύ θαη Ππληνληζκνύ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο  πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο.» 

Μέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΔ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ 

θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ ,αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ 
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παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα 

απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 

πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.  

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ  θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο 

είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζθέξνληνο  πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή 

δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

Αλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ 

αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74  ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 

ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο φπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε.  

Αλ θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα ε δηαδηθαζία 

καηαηώλεηαη. 

Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν (επηηξνπή αμηνιφγεζεο ) θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (νηθνλνκηθή επηηξνπή) γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα 

ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 . 
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Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο Ν. 4412/16 . 

Πε πεξίπησζε ίδηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο επηιέγεηαη απηφο πνπ έρεη ςειφηεξα ζε ζεηξά 

πξνηίκεζεο ζπγθεθξηκέλε ζεαηξηθή νκάδα. ε πεξίπησζε πνπ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ ηελ ίδηα νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηελ ίδηα ζεηξά πξνηίκεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα ηφηε ε 

επηινγή αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε θιήξσζε απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Άξζξν 20ν 

Θξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ 

Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

 

α)  Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο 

β)  Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο  

γ)  Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.   

 

χκθσλα κε ην αξ. 117 ηνπ Ν.4412/16 ε ππνβνιή κηαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

Άξζξν 21ν 

Θαηαθύξσζε  θαη ζύλαςε ζύκβαζεο 

 

1.  Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο 

Αγίαο Παξαζθεπήο δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

2.  Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) κέξεο απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

3.  Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ 

πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 
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θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 

ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. 

 

Άξζξν 22ν 

Πύκβαζε 

 

1.  Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φ ξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζε πέληε (5) αληίγξαθα. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο 

αλάδνρνο ζα ακεηθζεί έσο ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ 2.981,20€ γηα θάζε νκάδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% , φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο, θαζψο 

θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Η 

ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

- Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

- Σα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

- Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή. 

- Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. 

- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

- Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο. 

- Σνλ ηξφπν παξαιαβήο. 

- Σνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο. 

- Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ. 

- Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο. 

2.  Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ απφ ηνλ Γήκαξρν. Σν αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ 
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πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο. 

3.  Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ: 

α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε. 

γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ επηβιεζεί 

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα. 

4.  Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο. 

5.  Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 23ν 

Ρξόπνο εθηέιεζεο-Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

 

Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ηεο Μειέηεο  

ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο επηβάιινληαη ζηνλ Αλάδνρν θπξψζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ο ρξφλνο δηάξθεηαο θαη ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ αξρέο Ννεκβξίνπ 2019 έσο θαη ηέινο 

Μαΐνπ 2020. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 

Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 27/2019 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, ηκήκα παηδείαο δηα βίνπ κάζεζεο θαη πνιηηηζκνχ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Η παξαιαβή γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο 

νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 

Άξζξν 24ν 
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Ξαξαιαβή & Ξαξαθνινύζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

1. Η πξνζεζκία εθηειέζεσο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ αξρέο Ννεκβξίνπ 2019 έσο θαη ηέινο 

Μαΐνπ 2020, ην νπνίν ζπκθσλεηηθφ επέρεη θαη ζέζε πξσηνθφιινπ εγθαηαζηάζεσο.  

2. Η παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 216-221 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

3.  Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη απφ 

ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία θαζψο θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. Η Δπηηξνπή Παξαιαβήο 

εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 

4. Η θαζ’ χιελ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε, 

κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

5. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με 

εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη 

εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 25ν 

Ρξόπνο Ξιεξσκήο – Θξαηήζεηο 

 

1.    Η πιεξσκή ζα δηελεξγείηαη ηκεκαηηθά απφ ηελ παξαιαβή ησλ εθάζηνηε παξαδνηέσλ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

2.  Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ, γηα ηα παξαδνηέα πνπ έρεη παξαδψζεη θαη παξαιάβεη ε 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην αληίζηνηρν πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο (ή βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο). 

3.  Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 
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4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

4. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ιδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π ( Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ δηελεξγείηαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3%, πιένλ εηζθνξάο 

20% ππέξ Ν.Γ.Α. 

β) Θξάηεζε ύςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 

ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

Άξζξν 26ν 

Θαλόλεο Γεκνζηόηεηαο ηεο Γηαθήξπμεο 

 

1.  Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο θαη φισλ ησλ εγγξάθσλ 

ηεο ζχκβαζεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θαη ειεθηξνληθά ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.agiaparaskevi.gr – εθεκεξίδα ππεξεζίαο - πξνθεξχμεηο 

(https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis) . 

2. Η δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.. 

3.  Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα» θαη ζα 

ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο. 

4. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ Σχπν ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

5. Σνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ 

Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ. 

6. Γηα φ,ηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 

3852/2010 θαη ηνπ Ν. 3463/2006. 

 

http://www.agiaparaskevi.gr/
https://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
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ΑΓΗΑ ΞΑΟΑΠΘΔΖ, ………/10/2019 

 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ                                                                                

 

ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Π. ΕΝΟΚΞΑΠ 
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ΔΞΗΠΛΑΞΡΝΚΔΛΝ 1 
  
 
ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΡΑ ΠΡΟΣΙΜΗΗ:                       ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
 

1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

 

2ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

 

3ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

 

4ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

 

5ν & 11ν Γεκνηηθά ρνιεία 

 

6ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

 

7ν Γεκνηηθφ ρνιείν5 

 

8ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

 

9ν Γεκνηηθφ ρνιείν  

 

1ν Γπκλάζην  

 

2ν Γπκλάζην 

 

3ν Γπκλάζην 

 

4ν Γπκλάζην 

 

5ν Γπκλάζην 

 

1ν Λχθεην θαη 4ν Λχθεην (δηαζρνιηθή) 

 

2ν Λχθεην θαη 3ν Λχθεην (δηαζρνιηθή) 

 

Κσθψλ θαη Βαξήθνσλ 

 

ΔΠΑΛ 

 

1ε Δλδνζρνιηθή ή Γηαζρνιηθή 

 

2ε Δλδνζρνιηθή ή Γηαζρνιηθή 

 

3ε Δλδνζρνιηθή ή Γηαζρνιηθή 
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ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ 2  

 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                         ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ             
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  ΑΣΣΙΚΗ                                      
ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ                                      
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ                       
ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ  
                                                                     
             ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  27/2019 
                        
 
 
 
 
 

 
 

ΜΔΛΔΣΗ  

 

 

 

 

«ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

Α΄ ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019 – 2020» 

 
 

 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 42.000,00€ 

 

Φ.Π.Α.: 24% (10.080,00€) 

ΔΡΓΟΓΟΣΙΚΔ ΔΙΦΟΡΔ:  10.525,20€ 
 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 62.605,20€ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
Σν Σκήκα Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ζε κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηελ 

ηνπηθή  ζρνιηθή θνηλφηεηα πξνηίζεηαη λα δηνξγαλψζεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, κέζσ ησλ 

νκάδσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νξγαλψλνληαη ζηα ζρνιεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο 

Γνλέσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε Θεαηξηθέο Οκάδεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζρνιείσλ ηεο 

Α΄ Bάζκηαο θαη Β΄ Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΔΤ 

(ΦΔΚ 126 Β΄28/1/2013) άξζξν  9 «Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή Πνιηηηζηηθψλ Πξνγξακκάησλ» 

(π.ρ. ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν πνιηηηζηηθφ πξφγξακκα ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ απεπζχλεηαη ζε φζνπο καζεηέο ηνπ 

Γεκνηηθνχ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ επηζπκνχλ θαη έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα ηνπο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, πξνσζψληαο παξάιιεια 

ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο αμίεο φπσο: ε ζπκκεηνρή θαη ε ελδπλάκσζε ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζρνιηθήο βίαο, ε αμία ηεο 

πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο θ.ιπ.  

Αλαιπηηθά, κέζσ ηεο ζεαηξηθήο παηδείαο ζα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ψζηε ηα 

παηδηά λα έξζνπλ αληηκέησπα θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζψκα ηνπο θαη κε ηε ζθεληθή έθζεζε, λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζηελ Οκάδα θαη λα επηιέμνπλ αλ ηνπο ηαηξηάδεη ε 

ζθεληθή παξνπζία ή ε βνήζεηα ηεο Οκάδαο απφ άιιε ζθνπηά, λα ζπλεξγαζηνχλ κέζα απφ απηέο 

ηηο εκπεηξίεο γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν θαη λα δηαζθεδάζνπλ. Παξάιιεια φκσο, ζα παξέρεη ζηα 

παηδηά θαη κηα επξχηεξε καζεζηαθή επηκφξθσζε ζε κηα πξνζπάζεηα ελαζρφιεζεο κε ηελ 

ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, ηελ αληηζηνίρηζε ηεο ζεαηξηθήο κε ηε θηινζνθηθή ζθέςε, ηηο ηέρλεο θαη ηε 

δσή γεληθφηεξα.  

ηαδηαθά κέζα απφ ηε γλσξηκία κε ηελ Οκάδα, κε ηνλ ρψξν, κε ην ζψκα ηνπο θαη αξγφηεξα 

κέζα απφ απηνζρεδηαζκνχο ηα παηδηά εθθξάδνληαη, βειηηψλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, νμχλνπλ 

ηε θαληαζία ηνπο, δηεπξχλνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο θαη επαηζζεηνπνηνχληαη πξνο ηηο ηέρλεο, 

δηνρεηεχνληαο παξάιιεια κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν, ηελ ελέξγεηά ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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εληζρχνπλ ηελ ελζπλαίζζεζή ηνπο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαηηθφηεηα δίρσο λα αηζζάλνληαη 

πηεζκέλα.  

Οη αλάδνρνη πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

παξνπζηάζνπλ ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο πλάληεζεο Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο πνπ δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν 

θαη ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ φζνη απφ ηνπο δεκφηεο επηζπκνχλ, είηε (θαη' 

εμαίξεζε) λα παξνπζηάζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπιινγηθήο ηνπο εξγαζίαο ζηελ ηειεηή 

απνθνίηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ. Ζ ζεαηξηθή παξάζηαζε ζα παξνπζηαζηεί σο 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη σο επηβεβαίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ε Θεαηξηθή Οκάδα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο απφ ηνπο 

παξαπάλσ ζθνπνχο. 

Όπσο θάζε ρξφλν, κε ηελ 14η πλάληεζε Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο ζθνπεχνπκε λα 

αλαδείμνπκε ηα νξάκαηα, ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ παηδηψλ γηα κηα θαιχηεξε 

πφιε. Οη ζπιινγηθέο δξάζεηο ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ έρνπλ σο ζηφρν γηα ηνπο καζεηέο θαη 

ηηο καζήηξηεο ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη κέζα απφ απηέο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληίιεςεο γηα ηελ αιιειεγγχε, ηελ ελδπλάκσζε ηεο έλλνηαο ηεο θνηλφηεηαο, ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ελ ηέιεη ηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο γηα ηνλ δεκφζην ρψξν. 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σν πξφγξακκα ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ νξγαλψλεηαη θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Σκήκαηνο 

Παηδείαο ηνπ Γήκνπ καο. Σν Σκήκα ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ζεαηξηθψλ νκάδσλ ζε φια ηα 

ζρνιεία ηεο πφιεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη θαηφπηλ, 

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνπο ζεαηξνιφγνπο νη νπνίνη ζα επηιεγνχλ, ζα ζπληνλίζεη θαη ζα 

θξνληίζεη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πάληα ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο Γνλέσλ θαη ηελ 

Έλσζε. Κάζε δίκελν νη αλάδνρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξαδίδνπλ ζην Σκήκα Παηδείαο κία 

έθζεζε ηεο πνξείαο ησλ Οκάδσλ κε ηηο νπνίεο έρνπλ επηθνξηηζηεί, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

ππάξρεη ζσζηή επνπηεία απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ. 

 

 

ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΟΜΑΓΔ ΚΑΙ ΥΩΡΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Σα ρνιεία γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ην πξφγξακκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020 ζα είλαη ηα παξαθάησ: 
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1. 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

2. 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

3. 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

4. 4ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

5. 5ν & 11ν Γεκνηηθά ρνιεία 

6. 6ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

7. 7ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

8. 8ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

9. 9ν Γεκνηηθφ ρνιείν  

10. 1ν Γπκλάζην  

11. 2ν Γπκλάζην 

12. 3ν Γπκλάζην 

13. 4ν Γπκλάζην 

14. 5ν Γπκλάζην 

15. 1ν Λχθεην θαη 4ν Λχθεην κία δηαζρνιηθή 

16. 2ν Λχθεην θαη 3Ο Λχθεην κηα δηαζρνιηθή  

17. Κσθψλ θαη Βαξήθνσλ 

18. ΔΠΑΛ  

Καζψο θαη αθφκα ηξεηο δηαζρνιηθέο ή δεχηεξεο ελδνζρνιηθέο Θεαηξηθέο Οκάδεο (ζε πεξίπησζε 

πνπ ζε νξηζκέλα ζρνιεία πξνθχςεη κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ κε πξνηεξαηφηεηα ζηα Γεκνηηθά 

ζρνιεία). 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο απφ ηηο πξψηεο 18 νλνκαηηζκέλεο, απηέο ζα 

απμήζνπλ αληίζηνηρα ηηο δηαζρνιηθέο ή ελδνζρνιηθέο. ην ζχλνιφ ηνπο νη ζεαηξηθέο νκάδεο δελ 

ζα μεπεξάζνπλ ηηο είθνζη κία (21).  

Γηα ηα 1ν θαη 2ν Γεκνηηθά ρνιεία, ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ρψξν πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 

πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Οκάδσλ ζε φκνξα ζρνιεία εθφζνλ ππάξμεη θαη ε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιείσλ. 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 

Οη Θεαηξηθέο Οκάδεο ζα δεκηνπξγεζνχλ κε επζχλε ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ ζε θάζε ζρνιείν (νη 

δηαζρνιηθέο ζε ζπλεξγαζία δχν ζπιιφγσλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ) πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

Γηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ζα νξηζηεί ππεχζπλνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπιιφγνπο. Δληφο ηνπ 
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Ηνπλίνπ, ζα πξέπεη λα πξνηαζνχλ νη ζεαηξηθέο νκάδεο απφ ηνπο πιιφγνπο κε ηηο κέξεο θαη 

ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαη εληφο ηνπ επηεκβξίνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ηνπο. Απηφ ζα γίλεη κε αίηεζε πξνο ην Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Θα 

πξνεγείηαη ε πιήξσζε γηα φια ηα ζρνιεία φπσο απηά αλαθέξνληαη έως το νούμερο 18 στην 

παρούσα μελέτη –εθφζνλ είλαη δπλαηφλ– θαη έπεηηα κε βάζε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ζα 

ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππφινηπσλ δηαζρνιηθψλ ή ελδνζρνιηθψλ. Ο 

ηειηθφο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο είθνζη κία (21) θαη 

έπεηηα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν ηειηθφο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ Οκάδσλ ζα είλαη ν δεζκεπηηθφο 

αξηζκφο γηα ηελ παξνχζα κειέηε. 

Κάζε Θεαηξηθή Οκάδα ζα έρεη ειάρηζην αξηζκφ καζεηψλ πέληε (5) θαη κέγηζην αξηζκφ 

καζεηψλ ηξηάληα (30). 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΩΡΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Οη αλάδνρνη ζα απαζρνινχληαη δχν (2) ψξεο ζπλνιηθά θάζε εβδνκάδα απφ αξρέο Οθησβξίνπ 

2019 έσο θαη ηέινο Μαΐνπ 2020 επί ηέζζεξηο (4) εβδνκάδεο θάζε κήλα, ζχλνιν νθηψ (8) ψξεο 

κεληαίσο. Οη κέξεο θαη νη ψξεο πνπ ζα γίλνληαη ηα καζήκαηα πξφθεηηαη λα νξηζηηθνπνηεζνχλ 

εληφο επηεκβξίνπ απφ ηηο αηηήζεηο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ πξνο ην Σκήκα Παηδείαο θαη ζα 

είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνπο αλαδφρνπο. Δηδηθά γηα ηα Γεκνηηθά θαη επεηδή ε δηαθνξέο ειηθίαο 

είλαη κεγάιεο, νη δχν ψξεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ σο εμήο: ε πξψηε ψξα γηα ηηο Α΄, Β΄, Γ΄ 

ηάμεηο θαη ε δεχηεξε γηα ηηο Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄. 

ΑΝΑΓΟΥΟ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νπζηαζηηθή επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο 

απαηηείηαη ε πξφζιεςε ζεαηξνιφγσλ/εζνπνηψλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη γηα ηα παξαθάησ:  

 Να ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ην Σκήκα Παηδείαο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Παηδείαο, ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο Θεαηξηθέο Οκάδεο εθεί φπνπ ζα 

νξηζηνχλ σο αλάδνρνη δίλνληαο ζεκαζία ζηα εμήο: 

― Σν κέγηζην επηηξεπφκελν φξην ζπλερφκελσλ αδηθαηνιφγεησλ απνπζηψλ γηα ηα κέιε 

κηαο Θεαηξηθήο Οκάδαο είλαη νη ηξεηο (3). 

― Όια ηα κέιε ηεο Οκάδαο είλαη ειεχζεξα λα επηιέμνπλ ηνλ ξφιν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζε απηήλ θαη ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε ε ζθεληθή ηνπο παξνπζία, είηε ε βνήζεηα 

ηεο Οκάδαο κε φπνηνλ άιιν ηξφπν ζπλαπνθαζηζηεί απφ ηελ ίδηα, έπεηηα απφ ηελ 
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θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, φπσο: ε ζπγγξαθή, ε ζθελνζεζία, ε επηκέιεηα 

ζθεληθψλ ή θνπζηνπκηψλ, ε επηκέιεηα ηεο κνπζηθή θ.ά. 

― Σα καζήκαηα είλαη αλνηθηά θαη κπνξνχλ λα ηα παξαθνινπζήζνπλ ειεχζεξα φζνη 

απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ ην επηζπκνχλ, κε ηελ απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ηάμεο, δειαδή: λα δηαηεξνχλ θιεηζηά ηα θηλεηά ηνπο, 

λα κελ κηιάλε θαη λα κελ παξεκβαίλνπλ ζην κάζεκα, λα κελ εηζέξρνληαη κεηά ηελ 

αξρή θαη λα κελ εμέξρνληαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ καζήκαηνο θαη γεληθφηεξα λα κελ 

ελνρινχλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ ιεηηνπξγία ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο. 

 Να θαηαξηίζνπλ νλνκαζηηθφ θαηάινγν ησλ παηδηψλ ηεο Οκάδαο θαη λα θξαηνχλ 

παξνπζηνιφγην ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνλ ή ηνπο ππεχζπλνπο ησλ πιιφγσλ Γνλέσλ, 

νη νπνίνη ζα έρνπλ θαη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ πξνζέιεπζε θαη ηελ απνρψξεζε ησλ 

καζεηψλ. 

 Απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν καζήκαηα λα απαζρνιήζνπλ 

ζεσξεηηθά ηελ Οκάδα ζε κηα πξνζπάζεηα ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηα παηδηά ηη είλαη Θέαηξν, 

πνηα είλαη ε δηαθνξά ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη ή ην αλνηθηφ 

ζεαηξηθφ κάζεκα θ.ά. 

 Να απαζρνιήζνπλ ηελ Οκάδα κε καζήκαηα ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ 

κήλα, κε εμαηνκηθεπκέλε ζηφρεπζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αξηηφηεξεο ζθεληθήο παξνπζίαο 

φισλ ησλ παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα πξνζπαζήζνπλ λα ελδπλακψζνπλ ηε ζπλνρή ηεο 

νκάδαο. 

 Έπεηηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, θαη ζίγνπξα εληφο ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ, νθείινπλ λα 

αθηεξψζνπλ έλα κάζεκα, φπνπ θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο κε ηελ Οκάδα λα 

επηιέμνπλ απφ θνηλνχ ην ζέκα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη θπξίσο ην είδνο ηεο 

ζεαηξηθήο αγσγήο κε ην νπνίν ζα ζπλερίζνπλ, λα εμεγήζνπλ ζηα παηδηά ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα πνπ ζα έρνπλ αλάινγα κε ην είδνο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο 

ζεαηξηθνχ έξγνπ λα πξνηείλνπλ ζηα παηδηά ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά, λα δερηνχλ απφ 

ηελ Οκάδα πηζαλέο δηθέο ηεο πξνηάζεηο θαη ηειηθά λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ. Δθφζνλ 

κέιε ηεο Οκάδαο εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγγξαθή ή γηα ηελ πξνζαξκνγή 

θεηκέλνπ, θαη νη αλάδνρνη ην θξίλνπλ σο δπλαηφ, νθείινπλ λα ηα ελζαξξχλνπλ θαη λα ηα 

θαζνδεγήζνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα, πάληα φκσο κέζα ζηνπο 

ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη απφ ην φιν πξφγξακκα. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ έξγνπ κέζα απφ 

ηε ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαη έσο ηέινο Ννεκβξίνπ ε επηινγή ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

δεισζεί ζην Σκήκα Παηδείαο. 
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 Να ζπλεξγαζηνχλ θαη λα θαηεπζχλνπλ ηελ Οκάδα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ζθελνζεζίαο ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο θαη γηαηί φρη, εηδηθφηεξα γηα ηηο κεγαιχηεξεο 

ειηθίεο, ζηελ ίδηα ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ ηεο ζθελνζεζίαο απφ κέιε ηεο Οκάδαο.  

 Έπεηηα απφ ηελ απαξαίηεηε ζπλελλφεζε θαη ππνζηήξημε απφ ην Σκήκα Παηδείαο, λα 

επηδηψμνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηθαζηηθνχο ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη κε ηνπο 

πιιφγνπο Γνλέσλ γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ζθεληθψλ θαη ησλ ζεαηξηθψλ θνπζηνπκηψλ, 

πάληα εκπιέθνληαο θαη επεμεγψληαο ηελ φιε δηαδηθαζία ζηε Θεαηξηθή Οκάδα, 

ελδπλακψλνληαο ηηο ζπλέξγεηεο.   

 Έσο ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ λα έρνπλ νξηζηηθνπνηήζεη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο ζεαηξηθήο 

παξάζηαζεο θαη λα δειψζνπλ εγγξάθσο ζην Σκήκα Παηδείαο φιεο ηηο επί κέξνπο 

ιεπηνκέξεηεο, φπσο: είδνο παξάζηαζεο, ζχληνκε πεξηγξαθή, ηίηινο παξάζηαζεο, 

ζπληειεζηέο θαη αληηζηνίρηζε κε ηα κέιε ηεο Οκάδαο, θαζψο θαη φ,ηη άιιν κπνξεί λα 

αλαθεξζεί ζην πξφγξακκα ηεο 14ης πλάληεζεο Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο. 

 Να παξνπζηάζνπλ ηηο παξαζηάζεηο κε ηηο Θεαηξηθέο ηνπο Οκάδεο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά, 

ζην πιαίζην ηεο 14ης πλάληεζεο Μαζεηηθήο Γεκηνπξγίαο, είηε (θαη' εμαίξεζε) ζηηο ηειεηέο 

απνθνίηεζεο. 

Οη αλάδνρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά –πάληα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο θαη ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ– γηα ην ζχλνιν ησλ Θεαηξηθψλ Οκάδσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ην αλψηεξν κέρξη ηξεηο ζεαηξηθέο νκάδεο ν θαζέλαο, κε δήισζε 

πνπ ζα ππνβάινπλ θαη ζα αλαγξάθνπλ ηνλ  αξηζκφ νκάδσλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ (1 

έσο 3 νκάδεο). Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά, λα ππνβάιεη θαη  δήισζε ζεηξάο 

πξνηίκεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ ζρνιείσλ ε νπνία ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ζηελ ηειηθή θάζε ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο μεθηλψληαο απφ ηηο πξνζθνξέο κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη 

αλεβαίλνληαο, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ δεισζεί. 

Καηά ηελ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, αθνχ νινθιεξσζεί θαη αξράο ε αλάζεζε ησλ νκάδσλ 

(ζρνιείσλ) κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ζα αθνινπζήζεη θιήξσζε ζηηο ππφινηπεο νκάδεο (ζρνιεία) 

θαη ε ζεηξά πνπ ζα πξνθχςεη ζα νξίζεη θαη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα αθνινπζεζεί γηα λα γίλεη ε 

αλάζεζε ησλ νκάδσλ (ζρνιείσλ) ζηνπο πξνζθέξνληεο  πάληα κε βάζε ηε ζεηξά ησλ 

πξνηηκήζεψλ ηνπο απφ ην έληππν ζεηξάο πξνηίκεζεο. 

 

 

 

ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ 
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Κάζε αλάδνρνο ζα ακεηθζεί έσο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 2.981,20€ γηα θάζε ζρνιείν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (24%), φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαζψο θαη ησλ 

πηζαλψλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ, γηα φιν ζπλνιηθά ην πξφγξακκα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο. 

Οη αλαζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Ν 4412/16. 

Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα έρεη ην Σκήκα Παηδείαο ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα θαη κε ηελ παξνχζα κειέηε θαη γηα ην πξφγξακκα έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε 

εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2019 1.000,00€, θαη ηα ππφινηπα 61.605,20€ 

ζα δεζκεπηνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2020 (ζπλνιηθφ πνζφ: 62.605,20€), ζηνλ ΚΑ 

15.6471.16. κε ηίηιν «Θεαηξηθέο – Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο ζηα ζρνιεία ηεο Α βάζκηαο  θαη Β 

βάζκηαο Δθπαίδεπζεο»   

 

 

Αγία Παξαζθεπή  08/04/2019 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

Ζ Πξντζηακέλε     

ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ 

 

ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΕΑΝΖ 

 

Ζ Πξντζηακέλε  ηεο Γηεχζπλζεο             Ζ πληάμαζα  

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο    

 ΑΝΣΩΝΗΑ ΓΚΗΝΖ                     ΚΩΝΣΑΝΣΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 
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ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΜΔΝΟ 3 

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
i
  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [6005] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: Μεζνγείσλ 415-417 Αγία Παξαζθεπή 

Σ.Κ. 15343 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΣΑΜΑΛΙΚΑ ΑΝΑΣΑΙΑ 

- Σειέθσλν: 213 2004548 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: a.tsamalika@agiaparaskevi.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν : www.agiaparaskevi.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:  

CPV: 92310000-7, “ΘΔΑΣΡΙΚΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΔΚΓΗΛΩΔΙ ΣΑ ΥΟΛΔΙΑ 

ΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2019–

2020” 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [6005] ΑΓΑΜ: …………………………. 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε : Τπεξεζία  

Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή : 

[………………..../2019] 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

mailto:a.tsamalika@agiaparaskevi.gr
http://www.agiaparaskevi.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
ii
 : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
iii

; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iv

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
v
: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
vi

; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή [   ] 
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ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 





50 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vii

  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο 

ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο 

ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, 

είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V 

γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

viii
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
ix

· 

2. δσξνδνθία
x,xi

· 

3. απάηε
xii

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
xiii

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiv

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
xv

. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xvi

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xviii

: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 

α) Ηκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
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[……][……][……][……]
xix

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxii

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxiii

 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 

ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
xxv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxvi

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 

πεξηζηάζεηο
xxvii 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα
xxviii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  
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[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε 

ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxx

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxxi

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

[] Ναη [] Όρη 
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α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxii

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 

ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxiii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 

πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο 

εξγαζηώλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη 

από ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

[…................................…] 
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εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxvi

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvii

 -θαη 

ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθώλ 

θηλδύλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί 

από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθόινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηώλ θαη δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxix

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 

παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xl

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 

πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xli

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 

ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

[....……] 
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ζχκβαζεο: 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xlii

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο; 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 

επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 

δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

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

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

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

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

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

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

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

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xliii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

 

[] Ναη [] Όρη 
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πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 





65 

 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 

πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν 

αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ 

πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα 

ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ 

λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα 

ην θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xlv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlvi
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλώςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – 

IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ 

ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη
xlvii

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ
xlviii

. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην 

αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο 

ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 

δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρώ 

και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
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όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 

1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
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ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει 

τα τρία ζτθ. 

xl
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
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xli

 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 

φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, 

πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 

πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




