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«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge
Awareness Centers in order to support sustainable and responsible tourism development
and promote Blue growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια
του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020».
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2019
                                                                                                   Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης:   2235 /20-05-2019  

                                                                                             
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Αugmented Diving system) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums,  Diving Parks and Knowledge Awareness
Centers in order to support sustainable and responsible tourism development and promote Blue
growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα  πλαίσια  του  διακρατικού
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020».

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου &
Παπαναστασίου, Λάρισα, Τ.Κ.41110 Τηλέφωνο: (+30) 2413 506314, 311, 309. Πληροφορίες: κα Ζ.
Γιουρούκη και κα Ζ. Πατάκη

2. Προϋπολογισμός των δράσεων έργου: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά

περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία

αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού  Χώρου  (ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Ν.  2513/1997)  και  που  ασκούν  συναφείς
υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. 

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο της προμήθειας, όπως ορίζει
η Διακήρυξη. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
7. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας

Θεσσαλίας,  Κουμουνδούρου  &  Παπαναστασίου,  Λάρισα,  Τ.Κ.41110  Τηλέφωνο:  (+30)  2413
506314,311,309 Fax: (+30) 2410 554368 9π.μ.-2μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες και σε ηλεκτρονική
μορφή  μέσω  του  διαδικτύου,  στις  διευθύνσεις:  http://www.eprocurement.gov.gr,
https  ://  diavgeia  .  gov  .  gr  ,  http  ://  www  .  ptathess  .  gr  . β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο Περιφερειακό
Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  Κουμουνδούρου  &  Παπαναστασίου,  Λάρισα,
Τ.Κ.41110, Τηλέφωνο: (+30) 2413 506309, 314  Fax: (+30) 2410 554368 είτε ιδιοχείρως είτε με
συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως την 03/06/2019,   ώρα:   09:30   π.μ.,   καθώς το
εμπρόθεσμο  θα  προσδιορίζεται  από  το  Πρωτόκολλο  Εισερχομένων  του  Περιφερειακού  Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Ημερομηνία,  ώρα  και  τόπος  αποσφράγισης:  03/06/2019,  ώρα:  10:00,  Περιφερειακό  Ταμείο
Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  Κουμουνδούρου  &  Παπαναστασίου,  3ος όροφος,  Λάρισα,
Τ.Κ.41110  Τηλέφωνο:  (+30)  2413  506309,  314.  Fax:  (+30)  2410  554368.  Στο  άνοιγμα  των
προσφορών  επιτρέπεται  να  παρευρίσκονται  οι  διαγωνιζόμενοι  ή  οι  νομίμως  εξουσιοδοτημένοι
εκπρόσωποί τους.

9. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
10. Νομική μορφή προσφέροντος. Ο προσφέρων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο

(4). Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου
να υποβάλει Προσφορά. 
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11. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και  διατυπώσεις  σχετικά  με  την κατάσταση του κάθε
υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.

12. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά

13. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
14. Θεσμικό Πλαίσιο:  Ισχύουν οι διατάξεις του  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/8-8-2016) και οι Κανόνες

Επιλεξιμότητας και Υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED.
15. Ημερομηνία δημοσίευσης Πρόχειρου Διαγωνισμού: 20/05/2019 
16. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’

οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα
στους συμμετέχοντες.

17. Τα  έξοδα   δημοσίευσης  της  διακήρυξης  θα  βαρύνουν  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Πρόγραμμα BLUEMED.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BLUEMED

Το  έργο  "BLUEMED"  εντάσσεται  στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διακρατικής  Εδαφικής
Συνεργασίας και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος MED (με εσωτερικό
αριθμό  αναφοράς  1MED15_3.1_M12_282).  Το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας
Θεσσαλίας συμμετέχει ως Συντονιστής Φορέας (Lead Partner).

Βασικός  στόχος  του  έργου  "BLUEMED",  τηρώντας  παράλληλα  τις  αρχές  της  προστασίας  των
φυσικών και  πολιτιστικών πόρων, είναι  να στηρίξει  και  να προωθήσει  τη  βιώσιμη και  υπεύθυνη
ανάπτυξη του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με
το σχεδιασμό, τον έλεγχο και το συντονισμό Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων, Καταδυτικών Πάρκων
και Κέντρων Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών και Διάχυσης της Γνώσης (Knowledge Awareness
Centers -KACs),  εστιάζοντας  στην  αξιοποίηση και  στην  προστασία  της  υποβρύχιας  φυσικής  και
πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάπτυξη της ελκυστικότητας
του  τουρισμού  στις  παράκτιες  και  νησιωτικές  περιοχές  της  Μεσογείου.  Επιπροσθέτως,  στόχοι
αποτελούν η προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο της κατάδυσης και η βελτίωση της καταδυτικής
εμπειρίας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών κατάδυσης, η προσέλκυση ενός σημαντικού
μέρους του ολοένα αυξανόμενου αριθμού των ατόμων που επιλέγουν τον καταδυτικό τουρισμό, και η
εξοικείωση  του  κοινού  με  την  υποβρύχια  πολιτιστική  κληρονομιά,  μέσω  της  τρισδιάστατης
(3D)απεικόνισης σε εκθέσεις μουσείων και στα KACs.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  2.797.549,00  €,  εκ  των  οποίων  για  το
Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  ο  Π/Υ  είναι  333.414,00  €  και
χρηματοδοτείται (κατά 85%) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και (κατά 15%)
από Εθνική Συμμετοχή είτε εξ ιδίων πόρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είτε μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το  έργο  "BLUEMED"   υλοποιείται  συνολικά  από  14  εταίρους  από  τους  οποίους  οι  4  είναι
συνεργαζόμενοι  εταίροι.  Οι  εταίροι  του σχήματος  προέρχονται  από 5  διαφορετικές  Μεσογειακές
χώρες και  συγκεκριμένα από την Ελλάδα, την Ιταλία,  την Ισπανία,  την Κροατία και  την Κύπρο.
Αναλυτικότερα, οι εταίροι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου είναι: 

1. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (Επικεφαλής Εταίρος), (ΕΛΛΑΔΑ)
2. Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  της  Ελλάδος  -  Εφορεία  Εναλίων  Αρχαιοτήτων,

(ΕΛΛΑΔΑ)
3. Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δραστηριοτήτων και Τουρισμού (ΙΤΑΛΙΑ), 
4. Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας (ΙΤΑΛΙΑ), 
5. Πανεπιστήμιο  του  Ζάγκρεμπ  -  Τμήμα  Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών  και  Πληροφορικής

(ΚΡΟΑΤΙΑ), 
6. Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΥΠΡΟΣ), 
7. Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΕΛΛΑΔΑ), 
8. Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Επιχειρήσεων της Περιφέρειας της Murcia (ΙΣΠΑΝΙΑ), 
9. Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Dubrovnik - Neretva (ΚΡΟΑΤΙΑ), 
10. Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή ‘‘CAPO RIZUTTO’’ της Επαρχίας Cortone (ΙΤΑΛΙΑ), 
11. Δήμος Πύλου - Νέστορος (ΕΛΛΑΔΑ), 
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12. Εθνικό Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων (ΙΣΠΑΝΙΑ), 
13. Εποπτεία  Αρχαιολογίας  Καλών  Τεχνών  και  Τοπίου  στα  όρια  της  Περιοχής  της  Νάπολης

(ΙΤΑΛΙΑ), 
14. Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ). 

Η ανάθεση σε ανάδοχο κρίνεται απαραίτητη λόγω της ειδικής φύσεως του αντικειμένου της εν λόγω
εργασίας που δεν εμπίπτει στα συνηθισμένα καθήκοντα του προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η υλοποίηση του έργου BLUEMED ξεκίνησε στις 01/11/2016 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις
31/01/2020 (διάρκεια 39 μήνες).

Α.2 TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός  της  πρόσκλησης  υποβολής  προσφορών  είναι  η  παροχή  ενός  Προηγμένου  Καταδυτικού

Συστήματος (Augmented Diving system), που θα αποτελείται από τις ακόλουθες κύριες μονάδες:

1. Ένα υποβρύχιο σύστημα εντοπισμού θέσης και προσανατολισμού (underwater positioning and

orientation system) αποτελούμενο από 1 επιφανειακή μονάδα (surface unit) και 3 υποθαλάσσιους /

υποβρύχιους δέκτες (underwater receivers).

Το  ακουστικό  υποβρύχιο  σύστημα  εντοπισμού  θέσης  και  προσανατολισμού  αποτελείται  από  1

επιφανειακή μονάδα και από 3 SBL (Short BaseLine) υποθαλάσσιους / υποβρύχιους δέκτες, τα οποία

θα πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

Επιφανειακή μονάδα

 Τεχνολογία μονής κατεύθυνσης (OWTT) - One-way travel time (OWTT) technology

 Συχνότητα λειτουργίας μεγαλύτερη από 25KHz – Operating frequency greater than 25KHz

 Μεταφορά δεδομένων με ρυθμό bit  μεγαλύτερο των 500 bits / sec (σε ρυθμίσεις Modem) -

Data transmission with bit rate greater than 500 bits / sec (in Modem configuration)

 Ακουστική εμβέλεια μεγαλύτερη των 200 μέτρων - Acoustic range of more than 200 meters

 Δυνατότητα συνεχούς λειτουργείας δύο ωρών με ενσωματωμένη μπαταρία (τροφοδοτικό 12V)

 Ethernet και / ή σειριακή διασύνδεση - Ethernet and / or serial interface

 Προσαρμόσιμο πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP  /  UDP  -  Customizable  TCP  /  UDP

communication protocol

 Δυνατότητα αποστολής δεδομένων θέσης τουλάχιστον κάθε 5 δευτερόλεπτα -  Able to send

positioning data at least every 5 seconds 

SBL δέκτης

 Συχνότητα λειτουργίας μεγαλύτερη από 25KHz - Operating frequency greater than 25KHz

 Μεταφορά δεδομένων με ρυθμό bit μεγαλύτερο των 500 bits / sec - Data transmission with bit

rate greater than 500 bits / sec

 Ακουστική εμβέλεια μεγαλύτερη των 200 μέτρων - Acoustic range of more than 200 meters

 Αδιάβροχη θήκη με βάθος λειτουργίας μέχρι 50 μέτρα η οποία να μπορεί να ενσωματωθεί

στην υποβρύχια θήκη του tablet
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 Μίνι  υπολογιστής  με  λογισμικό  Linux SO,  Wi-Fi,  λογισμικό για  τη  μετάδοση δεδομένων

εντοπισμού θέσης στο tablet με ελάχιστη συχνότητα 0,5 Hertz (προσαρμόσιμη αν ζητηθεί)

 Δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργείας δύο ωρών με ενσωματωμένη μπαταρία - two hours of

continuous operation using an integrated battery pack

 Διεπαφή  Wi-Fi προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερική συσκευή

(δηλ. Tablet)

 Ακρίβεια τοποθεσίας μικρότερη από 2 μέτρα

2. Τρία (3) υποθαλάσσια  tablet (underwater tablets) καθένα από τα οποία αποτελείται  από 1

υποβρύχια θήκη (underwater case), στην οποία θα ενσωματωθεί ο  υποβρύχιος δέκτης (underwater

receiver) του παραπάνω συστήματος εντοπισμού θέσης και προσανατολισμού, καθώς και 1 tablet στο

οποίο θα εκτελείτε το λογισμικό επαυξημένης πλοήγησης (augmented navigation).

Κάθε  ένα από τα 3  υποβρύχια  tablet θα λειτουργεί  ως  ένας  εικονικός  οδηγός  μέσα στον  ενάλιο

αρχαιολογικό  χώρο.  Αποτελείται  από  ένα  tablet Samsung S3  και  μια  υποβρύχια  θήκη  με  τις

ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές:

 Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα tablet: Samsung Tab S4, Samsung Tab S3, Apple iPad Pro

10.5, Apple Ipad 9.7'', Huawei MediaPad M3 Lite 10'', Acer Chromebook Tab 10

 Ελάχιστο βάθος λειτουργίας 40 μέτρα

 Δυνατότητα μιας διαφανούς θύρας σε αντιστοιχία με την κάμερα του tablet - Presence of a

transparent port in correspondence with the camera tablet

 Πληκτρολόγιο αφής N° 5 - N° 5 touch button keyboard

 Ύπαρξη τουλάχιστον μιας υποδοχής καλωδίου για ενσύρματες συνδέσεις

 Παρουσία 2  σφαιρικών προσαρτημάτων (ball  attachments)  για τον εξωτερικό φωτισμό

(external illuminators) - Presence of 2 ball attachments for external illuminators

 Παρουσία εσωτερικής μπαταρίας για επαναφόρτιση του tablet

Α.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο
Ανάδοχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ
(30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ύψους 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
συγχρηματοδοτείται  (κατά  85%) από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  (κατά
15%),  είτε  εξ ιδίων πόρων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είτε μέσω του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων.

Α.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σύνολο της προμήθειας θα πρέπει να έχει αποδοθεί και αποπληρωθεί μέχρι 31/01/2020 (λήξη του
έργου BLUEMED).
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με
σκοπό  τη  διευκόλυνση  του  έργου  της  και  εν  γένει  με  το  προσωπικό  και  τους  συνεργάτες  της
Αναθέτουσας Αρχής.

Α.5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η παράδοση  των  παραδοτέων  θα  γίνει  έως  και  20  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την αίρεση της τήρησης των διαδικασιών που διέπουν την υλοποίηση
των έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Α.6 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι όροι πληρωμής θα καθοριστούν στη Σύμβαση.

Α.7 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Α.7.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί
το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το τεύχος της διακήρυξης, κατά τη
διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής.

 Η διάθεση της Διακήρυξης, η οποία θα φέρει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και
αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) δύναται να γίνεται και από  την
Αναθέτουσα Αρχή και η παραλαβή της γίνεται: 

α. αυτοπροσώπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή 

β. μέσω ταχυμεταφοράς ή 

γ. μέσω e-mail στις δύο τελευταίες δε  περιπτώσεις κατόπιν αιτήματος  του ενδιαφερόμενου με
κάθε πρόσφορο τρόπο (επιστολή, fax, e-mail).

 Στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

 Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και των συνοδευτικών εγγράφων του διαγωνισμού θα
διατίθεται  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  μέσω  του  διαδικτύου,  στις  διευθύνσεις:
http://www.eprocurement.gov.gr, https://diavgeia.gov.gr, http://www.ptathess.gr

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης δύνανται να συμπληρώνουν και να αποστείλουν με κάθε
πρόσφορο  τρόπο (επιστολή, fax, e-mail) σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των
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ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο
όσων παρέλαβαν την Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.

 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας
σύμφωνα  με  τον  πίνακα  περιεχομένων  και  τον  συνολικό  αριθμό  σελίδων  και  εφόσον
διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά
της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 Οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από  την
παραλαβή της,  να την ελέγξουν και εφόσον  διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το
γνωρίσουν εγγράφως  στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες  αντίγραφο. Σε
περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις  κατά της νομιμότητας  του
διαγωνισμού με το  αιτιολογικό της μη πληρότητας  του παρεληφθέντος αντιγράφου θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Α.7.2 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  ζητούν  μόνο  εγγράφως (με  επιστολή,  ηλεκτρονική
αλληλογραφία  ή  τηλεομοιοτυπία),  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις  για  το
περιεχόμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  από  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας
Θεσσαλίας, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Λάρισα, ΤΚ 41110 (Τηλ. 2413 506314, 311, 309
φαξ 2410 554368). 

 Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα
αποστέλλονται  μόνο  γραπτώς στους  ερωτώντες  και  σε  όσους  έχουν  παραλάβει  το  τεύχος  της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις
ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. 
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ΜΕΡΟΣ B: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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B.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

B.1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/1999)
3. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των

φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με
την  προσθήκη  του  Ν.3801/04.09.2009  (ΦΕΚ  A’  163)  Άρθρο  46  «Πληρωμή  δαπάνης
δημοσίευσης».

4. Τις διατάξεις  του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010)  «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων».

5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ Α΄173)  «Δικαστική  προστασία  κατά  την  σύναψη
δημοσίων συμβάσεων». 

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2.2-2012), το άρθρο 238
του  Ν.  4072/2012  (ΦΕΚ  86/Α/11.4.2012)  και  το  άρθρο  61  του  Ν.  4146/2013  (ΦΕΚ
90/Α/18.4.2013).

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  143/Α΄/28.6.2014)  «Αρχές  δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014 (Α’ 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Ανοικτή
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα,
τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις
της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

10. Το υπ’ αριθμ. 4584/30-9-2016 της Γεν Διευθ. Δημ. Συμβάσεων/ Δ/ΣΗ Νομικών Υπηρεσιών
τμήμα Μελετών, της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005.

12. Τις  διατάξεις  του Π.Δ.  28/2015 (Α’ 34)  «Κωδικοποίηση διατάξεων για  την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194 /22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες».

14. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  129/2010  (ΦΕΚ  222/Α΄/27.12.2010)  «Οργανισμός  Περιφέρειας
Θεσσαλίας».

15. Την αριθμ.  12179/2-7-2014 (ΦΕΚ 1893/Β΄/11-7-2014)  Υπουργική Απόφαση  «Καθορισμός
ημερήσιων  και  εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  και  τοπικών  εφημερίδων  που  έχουν  τη
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
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16. Το Ν.2218/94 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-94), άρθρα 53-56, που αφορά στη σύσταση των Π.Τ.Α  της

χώρας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, διορθώθηκε και ισχύει σήμερα.
17. Τις με αριθμ.4683/98 Υ.Α. (ΦΕΚ140Β/98) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί κανονισμού Προσωπικού

των  ΠΤΑ  και  τις  τροποποιήσεις  της  και  με  αριθμ.2141/98  Υ.Α.  (ΦΕΚ78Β/98)  του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  περί  κανονισμού Οικονομικής  Διοίκησης και  Διαχείρισης του ΠΤΑ και  τις
τροποποιήσεις της.

18. Απόφαση αριθμ. 15840/156612(τεύχος Β’ αριθμός φύλλου 4788 /26-10-2018) έγκριση της
146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του ΠΔ 129/2010:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ όπως ισχύει.

19. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  190  έως  193  "Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης"  του

ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης".

20. Την  υπ’ αρίθμ.  7/4Σ/21-10-2016  Απόφαση  αποδοχής της  υλοποίησης  του  φυσικού  και
οικονομικού  αντικειμένου   από  το  ΠΤΑ,  υπό  την  ιδιότητα  του  Leader Partner,  της
εγκεκριμένης πρότασης του έργου  BLUEMED:  Plan/test/coordinate Underwater Museums,
Diving Parks and Knowledge Awareness Centres in order to support sustainable and
responsible tourism development and promote Blue growth in coastal areas and islands of the
Mediterranean και την υπ’ αρίθμ.4102/21-10-2016, Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης
για την παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας σύμβασης μεταξύ  της Διαχειριστικής Αρχής του
MED και του ΠΤΑ.

21. Τους  Κοινοτικούς  Κανονισμούς  (ΕΕ)  αριθ.1299/2013, αριθ.  1300/2013, 1301/2013,
1302/2013,  1303/2013 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  17ης
Δεκεμβρίου 2013 

22. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό  (ΕΕ) αριθ.  481/2014 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου
2014  για  τη  συμπλήρωση  του  κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.  1299/2013  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  όσον  αφορά  τους  ειδικούς  κανόνες  σχετικά  με  την
επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας.

23. Την  ΚΥΑ 300488/  ΥΔ  1244: Σύστημα  διαχείρισης  και  ελέγχου  των  προγραμμάτων
συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020)

24. Το  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/8-8-2016), Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

25. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

26. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
27. Την υπ’  αριθμ. 7/4Σ/21-10-2016  Απόφαση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Π.Τ.Α.

Θεσσαλίας με την οποία αποφασίστηκε η υλοποίηση του εν λόγω έργου.
28. Το με αριθμ. 1MED15_3.1_M12_282 εσωτερικό αριθμό αναφοράς της Διαχειριστικής Αρχής

MED, application form του προγράμματος ΒLUEMED σύμφωνα με το οποίο συμμετέχει το
ΠΤΑ ΠΘ  ως  επικεφαλής  εταίρος  και  καθορίζονται  οι  κατηγορίες  δαπανών  ανά  πακέτο
εργασίας.

29. Το υπ. αριθμ. 589/08-02-2019, Αίτημα Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση
δαπανών για τη δημιουργία των Κέντρων Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών και Διάχυσης
της Γνώσης, στο πλαίσιο του προγράμματος BLUEMED.

30. Την  υπ.  αριθμ.  590/08-02-2019  έγκριση  διάθεσης  πίστωσης  για  την  πραγματοποίηση
δαπανών για τη δημιουργία των Κέντρων Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών και Διάχυσης
της Γνώσης στο πλαίσιο του προγράμματος BLUEMED.

31. Την απόφαση 1/3Σ/06-11-2018 ΔΣ ΠΤΑ ΠΘ έγκρισης Π/Υ διαχειριστικού έτους 2019.
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32. Την  με  ΑΠ 1053/7746/17-01-2019 απόφαση επικύρωσης  της  με  αριθμό 1/3Σ/06-11-2018
Απόφασης  ΔΣ  και  έγκρισης  του  Προϋπολογισμού  2019  ΠΤΑ ΠΘ  της  Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

33. Απόφαση 3/1Σ/11-02-2019 ΔΣ ΠΤΑ ΠΘ έγκρισης  Αναμόρφωσης Π/Υ Επενδύσεων,  έτους
2019.

34. Α.Π.:  3400/29116-27/02/2019  Απόφαση  επικύρωσης  της  με  αριθμό  3/1Σ/11-02-2019
Απόφασης ΔΣ ΠΤΑ ΠΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

35. Το  γεγονός  ότι  το  Περιφερειακό  Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας  παρέχει,  με
ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση
και  πλήρη  πρόσβαση  στο  πλήρες  κείμενό  της  και  συγκεκριμένα  στην  ιστοσελίδα  της,
http  ://  ptathess  .  gr  

36. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου BLUEMED.
37. Την με Α.Π. 2233/20-5-2019  εισηγητική έκθεση της νομικής συμβούλου του ΠΤΑ Π.Θ. 
38. Τους κανόνες επιλεξιμότητας και υλοποίησης του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας

ΜΕD.
39. Τις οδηγίες και τα παραδοτέα του έργου BLUEMED.
40. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου.

B.1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που
έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και
χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι
συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
(Π.Ο.Ε).  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επίσης και  φυσικά ή νομικά πρόσωπα και
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών προερχόμενα από τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει ευρωπαϊκές
συμφωνίες με την Ε.Ε.

Β) Οι συμμετέχοντες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, πρέπει να έχουν
αποδεδειγμένη ενασχόληση και  ικανότητες,  εξειδικευμένες γνώσεις,  σημαντική και  τεκμηριωμένη
εμπειρία, όπως ορίζεται στην παράγραφο B.1.5 

Γ)  Στην  περίπτωση  των  ενώσεων  δεν  απαιτείται  να  έχουν  λάβει  συγκεκριμένη  νομική  μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την
υποψήφια  Ένωση  πριν  την  υπογραφή  της  σύμβασης  να  συστήσει  Κοινοπραξία.  Δηλαδή,  (α)  να
περιβληθεί  με  τη  μορφή  της  κοινοπραξίας  του  Κ.Β.Σ.,  συσταθείσας  δια  συμβολαιογραφικού
εγγράφου, ή (β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με
τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα  μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας
ευθύνονται  έκαστος,  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρον  για  την
εκτέλεση του έργου

Δ) Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει  σε
περισσότερες της μιας προσφορές.
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Ε) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν
κοινή  προσφορά,  απαιτείται  να  προσκομίσουν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  προκειμένου  να
αποδείξουν  την  εγγραφή  τους  σε  οικείο  επαγγελματικό  ή  εμπορικό μητρώο ή  να  προσκομίσουν
ένορκη βεβαίωση ή  πιστοποιητικό  υπό τους  όρους  που  προβλέπονται  στη  νομοθεσία  της  χώρας
εγκατάστασής τους.

B.1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη1 καταδικαστική  απόφαση για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες,  όπως ορίζονται,  αντιστοίχως,  στα άρθρα 1 και  3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2002,  για  την  καταπολέμηση  της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση  της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από
παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της

1 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α)  για  τις  συμβάσεις  άνω  των  ορίων,  η  αναφορά  στο  ΕΕΕΣ  σε  “τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση”  νοείται,
δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του
οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω
νομοθετικής  μεταβολής,  να  θέτουν  τη  φράση “αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση”,  η  δε  σχετική  δήλωση του
οικονομικού φορέα στο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις  περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά
στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου2.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  της  1.3.1  η  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.3

1.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική  ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  Ελλάδα,  οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους4. 

2 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017

3 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.

4 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται  στο  ΕΕΕΣ  (για  τις  συμβάσεις  άνω  των  ορίων)  ή  (για  τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων)  στο
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ή/και

γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ)
δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄
και  ββ΄  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  (ΤΕΥΔ,
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δήλωση σχετικά με το αν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα”). 

Κατ'  εξαίρεση,  ο  προσφέρων  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  τις
περιπτώσεις α και β της παραγρ.  1.3.2,  θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,  ιδίως  όταν μόνο
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν
ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το  ακριβές  ποσό  που  οφείλεται  λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

1.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/20165 (ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ “Δηλώσεις σχετικά με παραβίαση των υποχρεώσεων στους
τομείς περιβαλλοντικούς, κοινωνικού και εργατικού δικαίου”), 

(β) 
i. εάν τελεί υπό πτώχευση 
ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι  ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του
λειτουργίας6,.

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 
5 παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016: Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς
διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος

          Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της  αρμοδιότητάς  τους.  Η  αθέτηση  της  υποχρέωσης  αυτής  συνιστά  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του
ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

6 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων)
ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της 1.3.3. η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.7

1.3.4. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να τηρεί τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 130 του
ν.4412/2016  «Όροι  εκτέλεσης  της  σύμβασης  (άρθρο  70  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ)».  Ο
προσφέρων θα πρέπει  να διασφαλίσει  πως ο  παραγωγός8 των προσφερόμενων ειδών είναι
εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.). Η τήρηση της υποχρέωσης θα
ελέγχεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  του  αρχείου  δημοσιοποίησης  εγγεγραμμένων
παραγωγών  στο  Εθνικό  Μητρώο  Παραγωγών  (Ε.Μ.ΠΑ.)  που  τηρείται  στην  ηλεκτρονική
σελίδα  του  Ε.Ο.ΑΝ.,  εντός  της  προθεσμίας  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  105  του
ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του Συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται
υποχρεωτικά  μνεία  του  αριθμού  Ε.Μ.ΠΑ.   του  υπόχρεου  παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των
υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου
105 του ν.4412/2016.

Η  υποχρέωση  εγγραφής αφορά  τους  «παραγωγούς  ειδών  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΗΗΕ)» 9. 

Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει  σε μια από τις  καταστάσεις  που αναφέρονται  στις
παραγράφους 1.3.1,  1.3.2. γ)10,  1.3.3  και  1.3.4 μπορεί  να προσκομίζει  στοιχεία  προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός  λόγος  αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω
οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό

7 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
8 Ν. 2939/6-8-01 (ΦΕΚ 179 Α΄): 16. «Παραγωγός συσκευασιών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο: α) 

συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων με σκοπό να διαθέσει τα συσκευασμένα προϊόντα 
στην ελληνική αγορά, β) εισάγει συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, γ) 
κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
17. «Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκθέτει στην αγορά συσκευασμένα 
προϊόντα ή χρησιμοποιεί συσκευασίες για πλήρωση σε σημεία πώλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να 
καταναλωθούν από το κοινό.

9 Άρθρο  2  της  αριθμ.  181504/16  (ΦΕΚ  2454  Β/9-8-16): Υπόχρεοι  εγγραφής  στο  Ε.Μ.ΠΑ.  1.  Στο  Ε.Μ.ΠΑ.
εγγράφονται υποχρεωτικά: α) οι παραγωγοί συσκευασιών όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υπ’
αριθ.  9268/469/2007  κοινής  υπουργικής  απόφασης,  όπως  ισχύει,….  γ)  οι  παραγωγοί  ειδών  ηλεκτρικού  και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ),  όπως αυτοί  ορίζονται  στην παράγραφο 1 (εδάφιο  στ)  του άρθρου 3 και  στην
παράγραφο 1 του άρθρου 18 (εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος [Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
πρέπει να γίνεται με γραπτή εντολή]), της υπ’ αριθ. 23615/651/2014 κοινής υπουργικής απόφασης. (Άρθρο 10 παρ. 2
β) της 181504/26.07.2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2454 Β 2016), «2. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. είναι το αναγκαίο
προαπαιτούμενο και διασφαλίζει το δικαίωμα του παραγωγού: α) για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά
και β) για τη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς»). Άρθρο 3 παρ 1 α) της υπ’ αριθ. 23615/651/2014 ΚΥΑ  :  
[«ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από
ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των
ρευμάτων  και  πεδίων  αυτών,  ο  οποίος  έχει  σχεδιασθεί  για  να  λειτουργεί  υπό  ονομαστική  τάση  έως  1000  V
εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα
κατασκευαστικά  του  στοιχεία,  τα  συναρμολογημένα  μέρη  και  τα  αναλώσιμα, τα  οποία  συνιστούν  τμήμα  του
προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά.

10 Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
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επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση 11.

Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

B.1.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει  στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.

Η  υποβολή  μόνο  μίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυμα  για  τη  συνέχιση  της  διαδικασίας  του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Η αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά. Η αποσφράγιση των φακέλων και η  αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν κατά την ίδια μία
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 

Η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις για κάποιες από τις προσφορές, χωρίς να
επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 

Ως αποτέλεσμα της  αξιολόγησης,  αναδεικνύεται  και  ανακοινώνεται  ο  προσφέρων με τη νομίμως
χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αποτελεί τον προσωρινό μειοδότη. 

Τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων  αποτυπώνονται  σε  ένα  ή  περισσότερα  πρακτικά  της
Επιτροπής Αξιολόγησης και επικυρώνονται με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ Περιφέρειας
Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση. 

Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν
αποσφραγίζονται  αλλά  τηρούνται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέχρι  την  οριστική  επίλυση  τυχόν
διαφορών που προκύψουν.

Η απόφαση γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους συμμετέχοντες   στο στάδιο αυτό και
στον προσφέροντα, στον οποίο, πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για κατάθεση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών,  επιτρέπεται  να παρίστανται  όλοι  όσοι  έχουν υποβάλλει
προσφορά,  αυτοπροσώπως  ή  δια  του  νόμιμου  εκπροσώπου  τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.

Κατά  την   ημερομηνία  αποσφράγισης  οι  παρευρισκόμενοι  λαμβάνουν  γνώση  μόνο  των
συμμετεχόντων   στο   Διαγωνισμό   και   των   εγγράφων   των   φακέλων   που   κάθε   φορά

11 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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αποσφραγίζονται. Η εξέταση των εγγράφων θα γίνεται χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της
Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σ’  αυτόν,  οφείλει  να  υποβάλει  σε
σφραγισμένο  φάκελο  όλα  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  105
Ν.4412/2016, η οποία γνωστοποιείται και στους συμμετέχοντες που έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο
της διαδικασίας.

Σε περιπτώσεις ένωσης/κοινοπραξίας θα πρέπει να κατατεθούν όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
για  κάθε  μέλος  της  ένωσης/κοινοπραξίας  ανάλογα  με  την  περίπτωση (φυσικό/νομικό πρόσωπο).

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον
παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από
την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας
κρίνεται  αιτιολογημένα  μη  ικανοποιητικό,  (iii)  εάν  ο  ανταγωνισμός  υπήρξε  ανεπαρκής  ή  εάν
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού
ανταγωνισμού,  (iv)  εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το  δημοπρατούμενο έργο.  Σε
περίπτωση  ματαίωσης  του  διαγωνισμού,  οι  συμμετέχοντες  σ’  αυτόν  δεν  θα  έχουν  δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

B.1.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
Η εγγυητική αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό  2% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ (483,88 ΕΥΡΩ). 

Eγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης του έργου.  

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς
την οποία απευθύνεται,  τον αριθμό της εγγύησης,  το ποσόν που καλύπτει  η εγγύηση, την πλήρη
επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τα στοιχεία της διακήρυξης
και τα ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης.
(II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος του χρόνου λήξης του έργου.

Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από  έγγραφο  της  αρμόδιας  υπηρεσίας,  που  θα  υποβληθεί  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της
εγγύησης.
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B.1.6 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα
συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
και τις προδιαγραφές  της διακήρυξης απορρίπτονται ως  απαράδεκτες. Αντίθετα δεν  απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες  αποκλίσεις  κρίνονται ως  επουσιώδεις,  οπότε  θεωρούνται
αποδεκτές.  Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται από την  παρούσα ως
απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την απόρριψη των προσφορών.

2. Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο  από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,  απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Προσφορές που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρθρου 91 του
ν.4412/2016.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν  απορρίψεις  τους για
οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Το Περιφερειακό  Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας επιφυλάσσεται του δικαιώματος  να  απορρίψει
ανεξάρτητα από  το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος
αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
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Β.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

B.2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών - Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Η καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι η 03/06/2019 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα
09.30  π.μ.,  στα  γραφεία  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας
( Κουμουνδούρου &  Παπαναστασίου, 41110, Λάρισα).

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές,  με
ποινή  απόρριψης,  υποβάλλονται  μέσα  σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως  φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  (Αugmented Diving system)  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ
BLUEMED

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, ΤΚ 41110, Λάρισα 3ος όροφος

Διακήρυξη: 1/2019
Ημ/νία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 03/06/2019, ώρα 09.30 π.μ.

Ημερομηνία Διεξαγωγής-Αποσφράγισης :  03/06/ 2019, ώρα 10.00 π.μ.  

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα: (επωνυμία, διεύθυνση, ο αριθμός 
τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email).
(Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων 
των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους)

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλούνται με ευθύνη του
υποψηφίου αναδόχου. 

Η προσφορά μπορεί  να  υποβληθεί  και  ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση,  ως  συστημένη.
Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι,  θα παραληφθούν μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω
ημέρα  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής.  Προσοχή  -  η  ημερομηνία  σφραγίδας  του
ταχυδρομείου  δεν  λαμβάνεται  υπόψη.  Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,  που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στα αγγλικά, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική. 
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Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  στον  ενιαίο  σφραγισμένο  κυρίως  φάκελο,  τρεις  επί  μέρους
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής: 

α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

1. Συμπληρωμένο,  υπογεγραμμένο και  με σφραγίδα του προσφέροντα το  Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), και 

2. Υπεύθυνη δήλωση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.),  συμπληρωμένα
και υπογεγραμμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 2.1.2 της παρούσας

3. Παραστατικό εκπροσώπησης,  αν  οι  οικονομικοί  φορείς  συμμετέχουν στο διαγωνισμό
με αντιπρόσωπό τους.

4. Συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

β)   Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει: 

Οι προσφέροντες, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεούνται να υποβάλλουν: 

1. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο τεχνικής προσφοράς  ο οποίος επί ποινής αποκλεισμού  θα πρέπει
να περιέχει στοιχεία (προσπέκτους, εγχειρίδια) της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου προμηθευτή
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.4412/2016 και τη συμμόρφωση στις απαιτούμενες Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης (µε παραπομπές). Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο,
τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  µε  την  ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και  τις  λοιπές ενδείξεις  του κυρίως
φακέλου. 

Στο  φάκελο  της  Τεχνικής  Προσφοράς  θα  περιλαμβάνεται  φύλλο  συμμόρφωσης  επί  ποινής
αποκλεισμού όπως : 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/
Α

ΕΙΔΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα ή συγκεκριμένους εμπορικούς τύπους μπορεί να δοθεί
προσφορά και για ισοδύναμο ή αντίστοιχό τους. 

2.  α) Δήλωση ότι αποδέχονται το σύνολο των απαιτήσεων  της παρούσας διακήρυξης  με την μορφή
υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. 

β) Δήλωση ότι η προσφορά τους έχει χρόνο ισχύος 120 ημερών από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού με την μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986. 

γ) Δήλωση με την μορφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι:
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- Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι τελευταίας τεχνολογίας η παραγωγή του συνεχίζεται μέχρι
σήμερα και διαθέτει  CE .

- Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος στις εργοστασιακές τους
συσκευασίες . Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός δεν είναι ανακατασκευασμένος και δεν προέρχεται
από  επισκευή  .Όλος  ο  προσφερόμενος  εξοπλισμός  δεν  διαθέτει  εξαρτήματα  προερχόμενα  από
δεύτερη επεξεργασία .

- Ότι διαθέτει οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών και εγγυάται εγγράφως
την επαρκή παροχή ανταλλακτικών των προσφερόμενων ειδών για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών .

Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει επ΄ ουδενί να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία,
ενώ τυχόν εμφάνιση τους (συμπεριλαμβανομένου της ένδειξης “δωρεάν”) επιφέρουν την απόρριψη
της προσφοράς.   

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

γ) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία που
θα είναι συμπληρωμένα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

2.1.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού,
τα κάτωθι στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως
εγκρίθηκε  με  το  ΦΕΚ  3698/16.11.2016  αρ.  απόφ.  158/2016  παράρτημα  Α,  το  οποίο  αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει  προκαταρκτική απόδειξη ότι  ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4 εδ. α, β και ζ του Ν.
4412/2016.

Διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Περιφέρειας Θεσσαλίας  σε μορφή
αρχείου.doc (επεξεργάσιμη μορφή), για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή. 

Το  ΤΕΥΔ  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  Διακήρυξης  και  παρατίθεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.

Στις  περιπτώσεις  όπου  περισσότερα  από  ένα  άτομα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Για  την  παρούσα  σύμβαση,  το  ΤΕΥΔ  είναι  δυνατό  να  υπογράφεται  μόνο  από  τον  νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τον οικονομικό φορέα και  από αυτόν δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι  αφορά όλους τους υπόχρεους,  όπως αυτοί  αναφέρονται
παρακάτω.  Εφόσον  ο  εν  λόγω  συμμετέχων  αναδειχθεί  ως  εν  δυνάμει  ανάδοχος,  η  υποχρέωση
προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄ του
Ν.4412/2016:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιριών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και η συμπλήρωση
του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει  ο υπεργολάβος και  η επισύναψη
χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης .

Σημειώνεται  ότι,  στην  περίπτωση  που  οι  οικονομικοί  φορείς,  κατά  τη  διαμόρφωση  και
συμπλήρωση  του  ΤΕΥΔ,  περιλαμβάνουν  ή/  και  συμπληρώνουν  πεδία,  τα  οποία  δεν
αντιστοιχούν  στους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  αυτά  δεν  λαμβάνονται  υπόψη,
ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής, έχουν παραμείνει στο διαμορφωθέν από την
αναθέτουσα αρχή ΤΕΥΔ .

Επισημαίνεται ότι: 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να
υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν  συμμετέχουν  οικονομικοί  φορείς  υπό  τη  μορφή  Ένωσης,  πρέπει  να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ,
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως
VI. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί  να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται
στο ΤΕΥΔ, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

β) Υπεύθυνη δήλωση για το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.): Ο προσφέρων θα πρέπει να
υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία,  για κάθε ένα από τα προσφερόμενα
είδη:

1. Στην  περίπτωση  που  είναι  μόνο διανομέας  και  όχι  παραγωγός  (όπως  ορίζεται  στο  ΦΕΚ
2454/Β/09-08-2016  -  Ελληνικός  Οργανισμός  Ανακύκλωσης)  του  είδους:  θα  δηλώσει  ότι
εφόσον δεν είναι  παραγωγός του,  δεν υποχρεούται  να είναι  εγγεγραμμένος  στο Ε.Μ.ΠΑ.
όμως  θα  καταγράψει  τα  στοιχεία  εγγραφής  του  υπόχρεου  παραγωγού  του
προϊόντος/προϊόντων στο μητρώο Ε.Μ.ΠΑ: α) Επωνυμία,  β)  ΑΦΜ, γ) Αριθμός Μητρώου
Παραγωγών.
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2. Στην  περίπτωση που είναι  ο  ίδιος,  ο  παραγωγός  του  είδους,  θα  καταγράψει  τα  στοιχεία
εγγραφής  του  στο  μητρώο  Ε.Μ.ΠΑ.:  α)  Επωνυμία,  β)  ΑΦΜ,  γ)  Αριθμός  Μητρώου
Παραγωγών.

Και στις 2 περιπτώσεις, αν ο παραγωγός δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένος αλλά η εγγραφή είναι σε
εξέλιξη, να καταγραφεί, για το συγκεκριμένο είδος/είδη, στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εγγραφή είναι
σε εξέλιξη και ότι τα στοιχεία εγγραφής θα είναι διαθέσιμα μέχρι την υπογραφή του Συμφωνητικού.

B.2.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται,
υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά
των  παραγράφων  του  παρόντος  άρθρου,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και  ελέγχονται  κατά  τη
διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Αν  δεν  προσκομισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσμία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  παρατείνει  την  ως  άνω  προθεσμία,  εφόσον  αιτιολογείται  αυτό
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (άρθρο 103 Ν. 4412/2016).

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (μειοδότη), θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία
της πρόσκλησης για την υποβολή τους ή να βρίσκονται σε ισχύ (εφόσον αναγράφουν ημερομηνία
ισχύος) κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης για την υποβολή τους.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας),  από  το  οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.3.1. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο (1.3.1).

Ειδικότερα προσκομίζονται ποινικά μητρώα που αφορούν:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε όλες τις  υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι φορολογικά ενήμερος. 
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Πιστοποιητικό που εκδίδεται  από τις  αρμόδιες  αρχές  (πχ  από τους  οικείους  ασφαλιστικούς
φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και  από το οποίο να αποδεικνύεται  ότι είναι
ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης.

Πιστοποιητικό από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  &  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών  Σχέσεων  του  Σ.Ε.Π.Ε.,  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής αίτησης και
αυτοματοποιημένης απάντησης www.sepenet.gr .

Στην  περίπτωση που  δεν  είναι  δυνατή  η  έκδοση  σχετικού  πιστοποιητικού  από  το  Σ.Ε.Π.Ε.:
Ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, όπου θα
βεβαιώνεται δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφορών ή εάν έχουν εκδοθεί, την ημερομηνία, τη βαρύτητα και το ύψος του προστίμου που
έχει επιβληθεί (ώστε να αποδειχθεί ότι δεν εμπίπτει στους σωρευτικούς λόγους αποκλεισμού).

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από τα οποία να αποδεικνύεται
ότι:

i. δεν τελεί υπό πτώχευση
ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Πιστοποιητικό από  όπου  να  προκύπτει  ότι  είναι  εγγεγραμμένοι (όσον  αφορά  την
καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  στα  επαγγελματικά  ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους (πχ  Επαγγελματικό
Επιμελητήριο στην Ελλάδα), όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό
και με το οποίο να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους.

Επίσης,  όπου  δεν  προβλέπεται  η  ως  άνω  εγγραφή,  τούτο  δύναται  με  οποιοδήποτε  άλλο
πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται  η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης
εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία
να  προκύπτει  ο  κωδικός  αριθμός  δραστηριοτήτων),  συμπεριλαμβανομένης  ένορκης  δήλωσης
ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους]. 

Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο
οικονομικός  φορέας  είναι  νομικό πρόσωπο,  προσκομίζει  τα  κατά  περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή
του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των  καταστατικών,  το/τα  πρόσωπο/α  που  δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα
φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  ή σχετική εκτύπωση από το  μητρώο της  Ανεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ).
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά της 1.3, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Επαναλαμβάνεται  ότι:  Δικαιολογητικά  που  εκδίδονται  σε  Κράτος  εκτός  Ελλάδας  (πλην  των
Πιστοποιήσεων από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς που μπορούν να είναι και μόνον στην
Αγγλική),  θα  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από  επίσημη  μετάφρασή  τους  στην  Ελληνική  γλώσσα.
Επίσημες  μεταφράσεις  γίνονται  δεκτές  είτε  από  τη  Μεταφραστική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους,  πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους
επαγγελματικούς τους φορείς.

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να  συμπληρώσουν  ή  να
διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν  υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το
περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής  προσφοράς  τους,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  του  ν.
4412/2016.

B.2.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ.3 του Ν.4412/2016)

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τουλάχιστον 120
ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, μέσα στο οποίο
πρέπει να συναφθεί η σύμβαση.

2.  Εάν  προκύψει  θέμα  παράτασης  της  ισχύος  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  απευθύνει
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης
ισχύος  των  προσφορών,  αν  αποδέχονται  την  παράταση  για  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα.  Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

3.  Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί  να γίνει  και  μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσμεύει  όμως  τον  προσφέροντα  μόνο  εφόσον  αυτός  το  αποδεχθεί.  Σε  περίπτωση  άρνησης  του
επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής.

B.2.4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από
το  υποψήφιο  ανάδοχο  όλων  των  όρων  της  διακήρυξης.  Μη  αποδοχή  όρων  της  διακήρυξης  ή
απόκλιση από αυτούς μπορεί να αποτελέσει λόγο πλήρους απόρριψης, όταν θα ελεγχθεί η προσφορά,
κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  αλλά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφέροντα  μόνο  όταν  ζητούνται  από  την  επιτροπή  διαγωνισμού  και  με  τον  τρόπο  που
υποδεικνύεται  από  αυτήν.  Από  τις  διευκρινίσεις  που  δίνονται  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που ζητούνται υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού
προσώπου από τον  νόμιμο εκπρόσωπο),  φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  (30)
ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

B.2.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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1.  Η  προθεσμία  υποβολής  προσφορών  λήγει  την  03/06/2019 (και  ώρα  09:30π.μ.) ήτοι  12
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης.

2.  Οι  προσφορές  όσων  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  πρέπει  να  υποβληθούν  στο  Περιφερειακό
Ταμείο  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  στη  διεύθυνση  Κουμουνδούρου  &  Παπαναστασίου,
Λάρισα, Τ.Κ.41110. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα
υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού σύμφωνα με
την παράγραφο 1 ανωτέρω. 
Η  ημερομηνία  αυτή  αποδεικνύεται  μόνο  από  το  πρωτόκολλο  εισερχομένων  του  Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί,  ταχυδρομικά (συστημένη) και με ταχυμεταφορά. Ισχύει όμως
μόνο  στην  περίπτωση  που  έχει  λάβει  εγκαίρως  αριθμό  πρωτοκόλλου  κατά  τα  ανωτέρω  στην
παράγραφο 2.
4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και
ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν  έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Προσφορές
που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και  ώρα,  δεν  αποσφραγίζονται  καν από την
Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει  για την  μη εμπρόθεσμη  παραλαβή της προσφοράς ή
για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.   
6.  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  διενεργηθεί  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του
Διαγωνισμού. Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:

Ημερομηνία: 03/06/2019, Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη διεύθυνση Κουμουνδούρου &
Παπαναστασίου (3ος όροφος), Λάρισα, Τ.Κ.41110.

Κατά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  επιτρέπεται  να  παρίστανται  όλοι  όσοι  έχουν  υποβάλει
προσφορά,  αυτοπροσώπως  ή  δια  του  νόμιμου  εκπροσώπου  τους  ή  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.

B.2.6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στην  Ελληνική  Γλώσσα  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  γλώσσα  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση
διαφωνίας  υπερισχύει  η  επίσημη  μετάφραση  στην  Ελληνική  Γλώσσα.  Πιστοποιητικά  αλλοδαπών
αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα
τα έγγραφα των  προσφορών,  επί  ποινή αποκλεισμού, θα  πρέπει  να  έχουν  συνταχθεί  ή  να έχουν
επίσημα μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα.

2.  Οι  προσφορές  είναι  δακτυλογραφημένες  και  δεν  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις  (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια
στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.

3. Σε περίπτωση που τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν
τον κύριο φάκελο με την ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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4. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και ενιαία πρόταση για την εκτέλεση του
έργου.  Εναλλακτικές  προτάσεις  δεν  γίνονται  δεκτές,  είτε  στο  σύνολό  τους,  είτε  στα  επί  μέρους
τμήματα  του  έργου.  Προσφορές  για  μέρος  του  έργου  που  προκηρύχθηκε  απορρίπτονται  ως
απαράδεκτες.

5. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.  Προσφορά που είναι  αόριστη και  ανεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  είναι  υπό αίρεση,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

7.  Αντιπροσφορά  ή  τροποποίηση  της  προσφοράς  ή  πρόταση  που  κατά  την  κρίση  της  αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

8. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την
κατάθεσή της.

9. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα πρόσθετα ζητούμενα στοιχεία. Παραπομπές σε
έγγραφα επιτρέπονται εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος
αριθμός παραγράφου και σελίδας. 

B.2.7 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ -  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς Φ.Π.Α., θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Με  την  προσφορά,  η  τιμή  δίνεται  σε  ΕΥΡΩ,  όπως  αυτά  αναγράφονται  στο  «Τεύχος
Οικονομικής  Προσφοράς» του Παραρτήματος  Ι.  Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων
κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  για  παράδοση  του  υλικού  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που
προβλέπεται στη διακήρυξη.

2. Προσφορά  που  περιέχει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  με  ρήτρα  συναλλάγματος  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει  με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,  η προσφορά
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  με  απόφαση  του  Προέδρου  του  ΔΣ του  ΠΤΑ Περιφέρειας
Θεσσαλίας,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας/Αξιολόγησης  του
Διαγωνισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

5. Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά.

6. Υποψήφιος Ανάδοχος σε κάθε είδος, θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την χαμηλότερη
τιμή για κάθε συγκεκριμένο είδος της παρούσας, εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρυξης.

7. Εφόσον  διαπιστωθούν  ισότιμες  ή ισοδύναμες  προσφορές  για  οποιοδήποτε είδος,  η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού - και εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό - δύναται να κατανείμει
την προμήθεια μεταξύ περισσότερων μειοδοτών (Άρθρο 90 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).
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8. Ανάδοχος ανακηρύσσεται  ο  Μειοδότης,  κατόπιν  της  αξιολόγησης  της  πληρότητας  και
εγκυρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Τυχόν διαφοροποίηση ή παρερμηνεία στην
προσφορά με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να
απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως χαμηλότερη τιμή.

B.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β.3.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α)  Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  η αποσφράγιση  των  προσφορών θα  γίνει  από  την
Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στις 03/06/2019 (ημέρα Δευτέρα) και ώρα 10.00 π.μ., στα
γραφεία του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την  ορισμένη  ημερομηνία  και  ώρα.  Η  αποσφράγιση  διενεργείται  δημόσια,  παρουσία  των
προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Β) Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Κατά  την  αποσφράγιση,  η  Επιτροπή  ανοίγει  τον  κυρίως  φάκελο  και  τον  φάκελο  των
δικαιολογητικών και  μονογράφει τα δικαιολογητικά κατά φύλλο.  Οι φάκελοι με τις  οικονομικές
προσφορές μονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στη συνέχεια γίνετε ο έλεγχος πληρότητας
των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής.

Γ)  Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, για εκείνους που
κρίθηκαν αποδεκτοί, προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των τεχνικών προσφορών και
των οικονομικών προσφορών και στην ανακοίνωση των τιμών.  Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει για το χρόνο ελέγχου των οικονομικών προσφορών και την
ανάδειξη του μειοδότη.
Ως  αποτέλεσμα  της  αξιολόγησης,  αναδεικνύονται  και  ανακοινώνονται  οι  προσφέροντες  με  τη
νομίμως χαμηλότερη τιμή, οι οποίοι αποτελούν τους προσωρινούς μειοδότες.

Δ)  Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει
τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  εκδίδονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.
4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης, σύμφωνα  με  την  Β.2.2  της
παρούσας.
Στη συνέχεια, τα ως άνω δικαιολογητικά αξιολογούνται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη και εάν είναι ορθά, αναδεικνύονται οι αντίστοιχοι ανάδοχοι. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το  Τ.Ε.Υ.Δ.  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή,  ή  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως  αλλά  δεν
αποδεικνύεται  η  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού,  ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται
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έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιμής,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε
αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  η  διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται.  Σε  κάθε  περίπτωση  για  την
κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ε) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων αποτυπώνονται σε ένα ή περισσότερα Πρακτικά της
Επιτροπής  Αξιολόγησης  και  επικυρώνονται  με  απόφαση  του  Προέδρου  του  ΔΣ  του  ΠΤΑ
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση.

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση των  παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

ΣΤ) Η επιτροπή  δικαιούται  να ζητήσει  εγγράφως διευκρινίσεις  για  κάποιες  από τις  προσφορές,
χωρίς να επιτραπεί να υπάρξει αντιπροσφορά. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

B.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθ. 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της Αναθέτουσας
Αρχής ή κατά της Διακήρυξης), ως εξής: 

 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της
είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε  προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη  δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  Για τον υπολογισμό της  προθεσμίας
αυτής  συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των
προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  και  στο  άρθρο  221,  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
ένστασης  η  οποία  μπορεί  να  γίνει  και  με  ηλεκτρονικά  μέσα σύμφωνα με  το  άρθρο 376 του  Ν.
4412/2016 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η αναθέτουσα αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παράβολου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται  με πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους πριν
την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
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B.3.3 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης12, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης.

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
παρούσα Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται, δε, από το Ελληνικό Δίκαιο και
δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Σε αυτή ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την εκτέλεση του έργου, καθώς και
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται  στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται  (σύμφωνα με
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016 (Α΄147)).

B.3.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται έως 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης.  Η  παράδοση  των  υλικών  θα  γίνεται  άπαξ  στα  Κέντρα  Ευαισθητοποίησης  των
Επισκεπτών και Διάχυσης της Γνώσης στην Αμαλιάπολη και την Αλόννησο, θα συνοδεύονται δε από
επίσημα πιστοποιητικά όσον αφορά την ποιότητά τους. Η μεταφορά θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του
αναδόχου Προμηθευτή.  Η μεταφορά θα γίνει  χωρίς  καμία επί  πλέον οικονομική επιβάρυνση του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΤΑ ΠΘ).

Η πληρωμή του προμηθευτή θα καταβληθεί άπαξ με τακτικό χρηματικό ένταλμα στο όνομά του, σε
βάρος του Προϋπολογισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΠΤΑ
ΠΘ) και του Προγράμματος BLUEMED, βάσει Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής
και των Τιμολογίων του Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον
προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. Το αντίτιμο της προμήθειας υπόκειται
στις νόμιμες κρατήσεις και σε φόρο επί της καθαρής αξίας. Ο Φ.Π.Α. δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις  ακόλουθες
κρατήσεις: 

α)  Κράτηση  0,06% η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),

β)  Κράτηση  0,06% η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016),

12Άρθρο 105 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης.
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%
Με κάθε  πληρωμή θα γίνεται  η  προβλεπόμενη  από την κείμενη νομοθεσία  παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  διατάξεων  περί  νομίμων  κρατήσεων,  οι  όροι  της  παρούσας
συμμορφώνονται με τα νέα δεδομένα.
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

B.3.5 ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Προμηθευτής  ευθύνεται  για  την καλή ποιότητα και  λειτουργία των υλικών που θα παραδώσει
καθώς και  την καλή λειτουργία τους  στον εξοπλισμό που θα τοποθετηθούν  για  όλη τη διάρκεια
χρήσης τους εντός των προδιαγραφών και της περιόδου εγγύησής τους.

B.3.6 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο ανάδοχος του έργου και το ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά της ισχύος της Σύμβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία,  εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το
Ελληνικό.

Δεν  αποκλείεται,  όμως,  για  ορισμένες  περιπτώσεις  εφόσον  συμφωνούν  και  τα  δύο  μέρη,  να
προβλεφθεί  στη  Σύμβαση  προσφυγή  των  συμβαλλομένων,  αντί  των  Δικαστηρίων,  σε  διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει  στα Ελληνικά Δικαστήρια
κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

Β.3.7 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α. Ο Ανάδοχος ορίζει  Εκπρόσωπο και  τον εξουσιοδοτεί  με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί  έναντι  της Αναθέτουσας Αρχής και  να ενεργεί  κατ’ εντολή και  για
λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να
ορισθεί  και  αναπληρωτής  του  Εκπροσώπου  με  τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Αλλαγή  προσώπου  ή
διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή  του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα
Αρχή και ισχύει μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της.

Β.  Ο  Εκπρόσωπος  και  ο  Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος  του  Αναδόχου  είναι,  μεταξύ  άλλων,
εξουσιοδοτημένοι  να  τον  αντιπροσωπεύουν  σε  όλα  τα  θέματα  που αφορούν  τη  σύμβαση και  να
διευθετούν  για  λογαριασμό  του  οποιαδήποτε  διαφορά  προκύπτει  ή  σχετίζεται  με  τη  Σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Β.3.8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Με  απόφαση  της  Προέδρου  του  Περιφερειακού  Ταμείου  Ανάπτυξης  Περιφέρειας  Θεσσαλίας
συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υποβαλλόμενων Παραδοτέων  από τον
Ανάδοχο. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται με
τη Σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε
φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Β.3.9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα πνευματικά  και  συγγενικά  δικαιώματα  ρητώς  εκχωρούνται  στην  Αναθέτουσα Αρχή χωρίς  την
καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική Σύμβαση. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  έχει  τα  αποκλειστικά  δικαιώματα  όλων  των  ηλεκτρονικών  και  λοιπών
παραδοτέων  του  Αναδόχου.  Ο  Ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  τα  χρησιμοποιεί  χωρίς  την  έγκριση  της
Αναθέτουσας Αρχής. Η αναλυτική αναφορά τους θα γίνει στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον
Ανάδοχο.

Β.3.10 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν
από  τη  Σύμβαση,  υπεργολαβικά  σε  τρίτη  εταιρεία  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της  επιτροπής
παρακολούθησης  του  διαγωνισμού,  η  οποία  παρέχεται  εγγράφως  μετά  από  σχετικό  αίτημα  του
Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. 

Οι προσφέροντες  δύνανται,  αν  και  εφόσον,  το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα
τμήματα του έργου που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και
στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων.

Β.3.11 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο  Ανάδοχος
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  τηρήσει  εμπιστευτικά  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που
θα  περιέλθουν  σε  γνώση  του  κατά  την  εκτέλεση  των  υπηρεσιών  και  την  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεών του.

Β.  Ο Ανάδοχος  δεν  δύναται  να προβαίνει  σε  δημόσιες  δηλώσεις  σχετικά  με  το  Έργο χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες  με  τις  υποχρεώσεις  του  απέναντι  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  και  δεν  δεσμεύει  την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της συναίνεση.

Γ.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται
να  γνωρίζουν,  πληροφορίες  που περιήλθαν σ'  αυτούς  κατά  τη  διάρκεια και  με την  ευκαιρία της
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υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του
Έργου ή του Αναδόχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Π.Τ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς:

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Αugmented Diving
system) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness
Centres  in  order  to  support  sustainable  and  responsible  tourism  development  and  promote  Blue
growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020»

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΟΣΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΧΩΡΙΣΦ.Π.Α.€

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΜΕ

Φ.Π.Α €

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου 
Εκπροσώπου……………………………………………………………………………………………..

Υπογραφή: …………………………………………………

(Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Αίτηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(Αugmented Diving system) ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«BLUEMED: Plan/test/coordinate Underwater Museums, Diving Parks and Knowledge Awareness
Centres  in  order  to  support  sustainable  and  responsible  tourism  development  and  promote  Blue
growth in coastal areas and islands of the Mediterranean στα πλαίσια του διακρατικού Προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014-2020»

Αριθμός προσφοράς: …………………………….(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή) 
Ημερομηνία Υποβολής: …………………………(Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ονοματεπώνυμο:
…………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο:………………………….………..Fax:
………………………………………………
Email:……………………………….
…………………………………………………………………..

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ονοματεπώνυμο:
…………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο:………………………………..……Fax:
…………………………………………….
Email:
………………………………………………………………………………………………
….
Δηλώνω ότι  έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ενώ η ισχύς
της  προσφοράς  είναι   4  (τέσσερις)  μήνες  από  την  επόμενη  μέρα  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού.
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Ονομοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου του φορέα: ……..
………………………………………………

Ημερομηνία (υποβολής προσφοράς): 
……………………………………………………………………

Νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα :..………………………………………………
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Υπόδειγμα Δήλωσης Κοινοπραξίας στον Διαγωνισμό

Σε περιπτώσεις Κοινοπραξιών- Ενώσεων

Φορείς της Ένωσης/Κοινοπραξίας:

A/A Ονομασία φορέων που συμμετέχουν στην
Ένωση ή την  Κ/ΞΙΑ

Διακριτός τίτλος

1

2

3

Στοιχεία των φορέων  που συμμετέχουν στην προσφορά:

(Να συμπληρωθεί  για κάθε φορέα της Ένωσης/Κοινοπραξίας-χρησιμοποιήστε όσα αντίγραφα είναι 
απαραίτητα)
Επωνυμία:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
………………………………………………………………………………………………

Ονομ/νυμο Υπευθύνου του Φορέα στο Έργο:
……………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο:………………………………..Fax………………………......
Email:…………………………....................................................
Ρόλος του Φορέα στην Ένωση ή Κ/ξία : …………………………………………………………….
………………………………..
Δηλώνω ότι  έλαβα γνώση και αποδέχομαι τους όρους του παρόντος διαγωνισμού ενώ η ισχύς της
προσφοράς είναι 4 (τέσσερις) μήνες  από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού

Βεβαιώνω  ότι τα  στοιχεία που αναφέρονται  σε αυτή την αίτηση για τον  οργανισμό μου  είναι
ακριβή  και  ότι  ο  οργανισμός/εταιρεία  που  νομίμως  εκπροσωπώ  έχει  συμφωνήσει  να
συμμετάσχει.

Σημείωση : θα  συμπληρωθεί και  υπογραφεί για κάθε φορέα της Ένωσης ή Κ/ξίας από τον νόμιμο
εκπρόσωπο  αυτής ή άπαξ για όλους  τους φορείς από τον κοινό εκπρόσωπο  της Ένωσης ή Κ/ξίας
που έχει ορισθεί με Συμβολαιογραφική Πράξη.
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Ονοματεπώνυμο  Νόμιμου 
Εκπροσώπου……………………………………………………………………………………………
 Ημερομηνία (υποβολής προσφοράς): 
………………………………………………………………………………………………
Νομικά δεσμευτική υπογραφή και σφραγίδα: ..
………………………………………………………………………

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης  

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
- Ονομασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [23185]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ Κουμουνδούρου και Παπαναστασίου Λάρισα, 41110]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Γιουρούκη Ζωή ]
- Τηλέφωνο: [2413 506314]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [z.giourouki@thessaly.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.ptathess.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού  CPV): [Συνοπτικός Διαγωνισμός
προμήθειας  ενός  προηγμένου  καταδυτικού  συστήματος  (Αugmented Diving system)  στο πλαίσιο  του  προγράμματος
“BLUEMED”, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ]
- (CPV: 37412240-3)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [19PROC004978582 2019-05-21]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :  [  ] –
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ 2235/20/5/2019]

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [……]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι13 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν
υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρηση14;

[……]

Νομική μορφή του οικονομικού φορέα (πχ ατομική, ΑΕ, ΟΕ,
ΕΠΕ κλπ)

[……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους15;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση 
ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων
για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει 

[……]

13Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

14Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, 
σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου 
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

15Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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προσφορά.

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση

:
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 
έκταση, τον σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ16 
Στήριξη: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.

16 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
που ορίζονται στην περίπτωση στ́  του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α  ́ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες
ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

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

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).   
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Μέρος   III  : Λόγοι αποκλεισμού      

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες17

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση18·
2. δωροδοκία19,20·
3. απάτη21·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες22·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας23·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων24.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου25 το οποίο 
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]26

17Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
18Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

19Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

20Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ́  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

21Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 
48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
22Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 
απόφασης-πλαίσιο.

23Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
24Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

25Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 )
26Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Εάν ναι, αναφέρετε27:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον 
λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]28

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός 
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)29;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν30: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης31, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

27Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

28Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

29Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να 
κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

30Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓  εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 
καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
31Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
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Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους ;32

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]· α)[……]·
β)[……] β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι 
-[……] -[……]
-[……] -[……]

γ.2)[……] γ.2)[……]
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 33

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου34 ;

[……] Ναι [……] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[……] Ναι […….] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

32Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

33Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

34Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 
παρ. 2.
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις35 :

 πτώχευση 

 αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο

 διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 
και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής 
του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις36 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Μέρος   IV  : Κριτήρια επιλογής      

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Α: Καταλληλότητα

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

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής37; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

35Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

36Άρθρο 73 παρ. 5.
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αναφέρετε: επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Μέρος   V  : Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων      

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη

37Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Μέρος   V  I  : Τελικές δηλώσεις      

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται38, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν39.

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο [ΠΤΑ Περιφέρειας], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε  δικαιολογητικά των πληροφοριών τις  οποίες  έχω υποβάλλει  στο  παρόν  Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  τους  σκοπούς  της  Διακήρυξης  1/2019  [Συνοπτικός  Διαγωνισμός  προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη δημιουργία των Κέντρων Ευαισθητοποίησης των Επισκεπτών και Διάχυσης
της Γνώσης στο πλαίσιο του προγράμματος “BLUEMED”.

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) (από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα δηλωθέντα πρόσωπα στο Μέρος ΙΙ.Β 
του παρόντος ΤΕΥΔ)

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του άρθρου 79Α (Ν.4412, Άρθρο 79Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, παρ.3), νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Στην  αντίθετη  περίπτωση  (δηλ.  όταν  δεν  θα  υπογράφει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος),  θα  πρέπει  να
ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και
ειδικότερα:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

38Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

39Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  Απάντηση Παραπομπή

A/A Υλικά [h/w] για Προηγμένο Καταδυτικό Σύστμα (Augmented Diving system)   

1.

Ακουστικό υποβρύχιο σύστημα εντοπισμού θέσης και προσανατολισμού 
(underwater positioning and orientation system) αποτελούμενο από 1 επιφανειακή 
μονάδα (surface unit) και 3 υποθαλάσσιους / υποβρύχιους δέκτες (underwater 
receivers).

  

1.1 Επιφανειακή μονάδα   

1.1.1
Τεχνολογία μονής κατεύθυνσης (OWTT) - One-way travel time (OWTT) 
technology

  

1.1.2
Συχνότητα λειτουργίας μεγαλύτερη από 25KHz – Operating frequency greater than 
25KHz

  

1.1.3
Μεταφορά δεδομένων με ρυθμό bit μεγαλύτερο των 500 bits / sec (σε ρυθμίσεις 
Modem) - Data transmission with bit rate greater than 500 bits / sec (in Modem 
configuration)

  

1.1.4
Ακουστική εμβέλεια μεγαλύτερη των 200 μέτρων - Acoustic range of more than 
200 meters

  

1.1.5
Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας δύο ωρών με ενσωματωμένη μπαταρία 
(τροφοδοτικό 12V)

  

1.1.6 Ethernet και / ή σειριακή διασύνδεση - Ethernet and / or serial interface   

1.1.7
Προσαρμόσιμο πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP / UDP - Customizable TCP / UDP 
communication protocol

  

1.1.8
Δυνατότητα αποστολής δεδομένων θέσης τουλάχιστον κάθε 5 δευτερόλεπτα - Able 
to send positioning data at least every 5 seconds

  

1.2 SBL (Short BaseLine) υποθαλάσσιος / υποβρύχιος δέκτης   

1.2.1
Συχνότητα λειτουργίας μεγαλύτερη από 25KHz - Operating frequency greater than 
25KHz

  

1.2.2
Μεταφορά δεδομένων με ρυθμό bit μεγαλύτερο των 500 bits / sec - Data 
transmission with bit rate greater than 500 bits / sec

  

1.2.3
Ακουστική εμβέλεια μεγαλύτερη των 200 μέτρων - Acoustic range of more than 
200 meters

  

1.2.4
Αδιάβροχη θήκη με βάθος λειτουργίας μέχρι 50 μέτρα η οποία να μπορεί να 
ενσωματωθεί στην υποβρύχια θήκη του tablet

  

1.2.5
Μίνι υπολογιστής με λογισμικό Linux SO, Wi-Fi, λογισμικό για τη μετάδοση 
δεδομένων εντοπισμού θέσης στο tablet με ελάχιστη συχνότητα 0,5 Hertz 
(προσαρμόσιμη αν ζητηθεί)

  

1.2.6
Δυνατότητα συνεχόμενης λειτουργείας δύο ωρών με ενσωματωμένη μπαταρία - 
two hours of continuous operation using an integrated battery pack

  

1.2.7
Διεπαφή Wi-Fi προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερική 
συσκευή (δηλ. Tablet)

  

1.2.8 Ακρίβεια τοποθεσίας μικρότερη από 2 μέτρα   

2.

3 υποθαλάσσια tablet (underwater tablets) καθένα από τα οποία αποτελείται από 1 
υποβρύχια θήκη (underwater case), στην οποία θα ενσωματωθεί ο  υποβρύχιος 
δέκτης (underwater receiver) του παραπάνω συστήματος εντοπισμού θέσης και 
προσανατολισμού, καθώς και 1 tablet στο οποίο θα εκτελείτε το λογισμικό 
επαυξημένης πλοήγησης (augmented navigation).

  

2.1
Συμβατό με τα παρακάτω μοντέλα tablet: Samsung Tab S4, Samsung Tab S3, Apple
iPad Pro 10.5, Apple Ipad 9.7'', Huawei MediaPad M3 Lite 10'', Acer Chromebook 
Tab 10

  

2.2 Ελάχιστο βάθος λειτουργίας 40 μέτρα   

2.3
Δυνατότητα μιας διαφανούς θύρας σε αντιστοιχία με την κάμερα του tablet - 
Presence of a transparent port in correspondence with the camera tablet

  

2.4 Πληκτρολόγιο αφής N° 5 - N° 5 touch button keyboard   

2.5 Ύπαρξη τουλάχιστον μιας υποδοχής καλωδίου για ενσύρματες συνδέσεις   

2.6
Παρουσία 2 σφαιρικών προσαρτημάτων (ball attachments) για τον εξωτερικό 
φωτισμό (external illuminators) - Presence of 2 ball attachments for external 
illuminators
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2.7 Παρουσία εσωτερικής μπαταρίας για επαναφόρτιση του tablet   
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