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ίες που ενερ

στικά  καθ΄
ης, εφόσον ε

την  εμπιστ
πικών  δεδομ
d water  foo
ral Sector: B

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

νισμού  

ούστου 2019

ο, αλλά πρέπ

ο, αλλά πρέπ
έρα και ώρα.

ώρα 12.00 μ. 
rrotis. 

ποιοδήποτε λ
ρα,  θα  ορισθ
οικείο  τόπο 

μοσιεύεται  σ
.). 

ναθέτουσας 

σύμβασης, 
οντικής,  κοιν
σης,  το  εθν
αι  εργατικο
412/2016.  Η
έπουν  την  ε
ργούν εντός 

όλη  τη  διά
επιλεγούν 

τευτικότητα 
μένων  στο  π
otprint:  A  ro
alkanROAD”

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

9, ημέρα Τρί

πει να έχουν

πει να έχουν
. 

 ενώπιον τη

λόγο, δεν είν
θεί  νέα  ημε
του  διαγων

στο  δικτυακ

αρχής,  στη

εφόσον επι
νωνικοασφαλ
νικό  δίκαιο, 
ού  δικαίου, 
Η  τήρηση  τω
εκτέλεση  τω
των ορίων τ

άρκεια  της 

των  πληροφ
πλαίσιο  υλοπ
oadmap  for 
”. 
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014‐2020"
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ries (15%) 

ίτη  και ώρα

ν φτάσει στο

ν φτάσει στο

ς Επιτροπής

ναι εφικτή η
ερομηνία  με
νισμού  στην

κό  τόπο  του

η  διεύθυνση

ιλεγούν,    τις
λιστικής  και
συλλογικές
οι  οποίες

ων  εν  λόγω
ων  δημοσίων
της ευθύνης

διαδικασίας

φοριών  που
ποίησης  του
sustainable

α 

ο 

ο 

ς 

η 
ε 
ν 

υ 

η 

ς 
ι 
ς 
ς 
ω 
ν 
ς 

ς 

υ 
υ 
e 



2.  ΓΕΝ

2.1  Γενικ

2.1.1  Έγγρα

Τα έγγραφα

 η παρ

 το Τυ

 οι  συ
σχετι

2.1.2  Επικο

Τα τεύχη είν

Για τυχόν έ
της αναθέτο

Οι  ενδιαφε
ζητήσουν  έ
ταχυδρομικ
Ελληνικών Τ
για την έγκα

2.1.3   Παρο

Τα  σχετικά 
ταχυδρομεί
έργου Balka
απαντώντα
εξετάζονται

Η αναθέτου
οι ενδιαφερ
για την κατά

α) Όταν,  για
έγκαιρα δεν
την παραλα

β) Όταν τα έ

Η διάρκεια 
αλλαγών. 

Όταν οι πρ
κατάλληλων

Σημειώνετα
διαγωνισμο
ενδιαφερομ
και συγκεντ

ΙΚΟΙ ΚΑΙ Ε

κές Πληροφ

αφα της σύμ

α της παρούσ

ρούσα Διακή

υποποιημένο

υμπληρωματ
ικά με τις πρ

οινωνία ‐ Πρ

ναι διαθέσιμ

έντυπη παρα
ουσας αρχής

ερόμενοι  μπ
έγκαιρα  και
κής  αποστολ
Ταχυδρομεί
αιρη άφιξη τ

οχή Διευκριν

αιτήματα  π
ίου  dtheod@
anRoad",  το
ι  ηλεκτρονι
ι.  

υσα αρχή μπ
ρόμενοι οικο
άρτιση των π

α οποιονδήπ
ν έχουν παρ
αβή των προ

έγγραφα της

της παράτα

όσθετες πλη
ν προσφορώ

αι ότι συμπλη
ού,  καθώς 
μένων σχετικ
τρωτικά σε η

    

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡ

φορίες 

μβασης 

σας διαδικασ

ήρυξη με τα 

ο Έντυπο Υπε

τικές  πληρο
οδιαγραφές

ρόσβαση στα

μα ηλεκτρον

αλαβή των τε
ς κατά τις ερ

πορούν  να 
ι  εμβάσουν,
λής  τους.  Η
ων ή  ιδιωτικ
τους στον ενδ

νίσεων 

παροχής  διε
@afs.edu.gr 
 αργότερο 6
ικά.  Αιτήματ

πορεί να παρ
ονομικοί φο
προσφορών 

ποτε λόγο, π
ασχεθεί το α
σφορών. 

ς σύμβασης 

σης θα είνα

ηροφορίες δ
ών, δεν απαιτ

ηρωματικές 
και  οι  γρα
κά με τα έγγ
ηλεκτρονική 
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ΡΟΙ ΣΥΜΜ

σίας σύναψη

Παραρτήματ

εύθυνης Δήλ

οφορίες  που
 και τα σχετι

α έγγραφα τ

ικά στις ανω

ευχών ή μέρ
γάσιμες ημέ

παραλάβου
,  κατόπιν  σ
Η  αναθέτου
κών εταιρειώ
διαφερόμεν

ευκρινίσεων 
με  θέμα  "Π
6 ημέρες πρ
τα  παροχής 

ρατείνει την
ρείς να μπορ
στις ακόλου

πρόσθετες π
αργότερο τέσ

υφίστανται σ

ι ανάλογη με

δεν έχουν  ζη
τείται παράτ

πληροφορίε
απτές  διευκ
γραφα και τη
μορφή. 

  

Int

and Natio

ΜΕΤΟΧΗΣ

ης είναι τα α

τα που αποτ

λωσης [ΤΕΥΔ

υ  τυχόν  πα
ικά δικαιολο

της Σύμβαση

ωτέρω διευθύ

ρους αυτών 
έρες και ώρε

υν  τα  παρα
συνεννόησης
υσα  αρχή  α
ών μεταφορ
νο. 

υποβάλλον
Παροχή  διευ
ιν  την καταλ
  διευκρινήσ

ν προθεσμία 
ρούν να λάβ
υθες περιπτώ

πληροφορίες
σσερις (4) ημ

σημαντικές α

ε τη σπουδα

ητηθεί έγκαιρ
ταση των πρ

ες σχετικά με
ρινίσεις  της
η διαδικασία

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ακόλουθα: 

τελούν αναπ

]   

ρέχονται  στ
ογητικά 

ης 

ύνσεις (βλ. π

οι ενδιαφερ
ες.  

απάνω  στοιχ
ς  με  την  α
αποστέλλει  τ
ράς αλληλογ

νται  ηλεκτρο
υκρινίσεων 
ληκτική ημε
σεων  που  υ

παραλαβής
βουν γνώση 
ώσεις: 

ς, αν και  ζητ
μέρες πριν α

αλλαγές. 

αιότητα των 

ρα ή δεν έχ
οθεσμιών. 

ε την παρούσ
ς  Αναθέτου
α του διαγω

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

όσπαστο μέρ

το  πλαίσιο 

παρ. 1.6.). 

ρόμενοι απε

χεία  και  ταχ
αναθέτουσα 
τα  ζητηθέντ
ραφίας και 

ονικά  στη  δ
στο  πλαίσιο
ρομηνία υπο
υποβάλλοντα

ς των προσφ
όλων των αν

τήθηκαν από
από την προθ

πληροφοριώ

ουν σημασία

σα διακήρυξ
σας  Αρχής 

ωνισμού θα α

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ρος αυτής 

της  διαδικα

υθύνονται σ

χυδρομικά, 
αρχή,  τη  δ
τα  στοιχεία
χωρίς  να φέ

ιεύθυνση  ηλ
ο  του  Διαγω
οβολής προ
αι  με  άλλο 

φορών, ούτω
ναγκαίων πλ

ό τον οικονο
θεσμία που 

ών που ζητήθ

α για την πρ

ξη και τη δια
επί  ερωτη

αναρτώνται 

ogramme
014‐2020"
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ries (15%) 

ασίας,  ιδίως

στα γραφεία

εφόσον  τα
δαπάνη  της
  μέσω  των
έρει  ευθύνη

λεκτρονικού
ωνισμού  του
σφορών και
τρόπο  δεν

ως ώστε όλοι
ληροφοριών

ομικό φορέα
ορίζεται για

θηκαν ή των

ροετοιμασία

αδικασία του
ημάτων  των
ταυτόχρονα

ς 

α 

α 
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η 
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2.1.4  Γλώσ

Τα έγγραφα

Τυχόν ενστά

Οι  προσφο
συνοδεύοντ

Τα αποδεικ
τους στην ε
της Χάγης τ

Ενημερωτικ
μπορούν να

Κάθε  μορφ
γίνονται υπ

2.1.5 Εγγυή

Η εγγυητική
κράτη  ‐  μέλ
σύμφωνα  μ
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε
σε αυτό το
χρεογράφω
διάρκεια τη
Υπόδειγμα 

Η  εγγυητικ
περισσότερ

Η εγγύηση 
εκδότη, γ) τ
που καλύπτ
υπέρ του οπ
μέλος της έ
παραιτείται
αυτής,  το  π
σχετικής  δι
χρόνο  ισχύο
ποσό της εγ
προς τον οπ
τον αριθμό 

Η αναθέτου
την εγκυρότ

2.2  Δικα

2.2.1  Δικαι

1.  Δικαίωμ
πρόσωπα κ

α) κράτος‐μ

σσα 

α της σύμβασ

άσεις υποβά

ορές  και  τα
ται από επίσ

κτικά έγγραφ
ελληνική γλώ
της 5.10.1961

κά  και  τεχνι
α υποβάλλον

φής  επικοινω
ποχρεωτικά σ

ήσεις 

ή επιστολή 
λη  της  Ένωσ
με  τις  ισχύ
. ή να παρέχ
υ αντίστοιχο

ων στο Ταμεί
ης εγγύησης 
εγγυητικής ε

ή  επιστολή 
ρους εκδότες

αυτή περιλα
την αναθέτο
τει η εγγύησ
ποίου εκδίδε
νωσης), ζ) το
ι  του  δικαιώ
ποσό  της  κα
ιακήρυξης  κα
ος της εγγύη
γγύησης ολι
ποίο απευθύ
και τον τίτλο

υσα αρχή επ
τητά τους. 

αίωμα Συμμ

ιούμενοι συ

α  συμμετοχ
αι, σε περίπτ

μέλος της Ένω

    

σης έχουν συ

άλλονται στη

  περιλαμβα
σημη μετάφρ

φα συντάσσο
ώσσα. Στα αλ
1, που κυρώ

ικά  φυλλάδ
νται στην αγγ

ωνία  με  την
στην ελληνικ

καλής εκτέλ
σης  ή  του  Ευ
ουσες  διατά
χονται με γρ
ου χρηματικ
ίο Παρακατα
επιστρέφον
επιστολής ΠΑ

καλής  εκτέ
ς της παραπά

αμβάνει κατ
ουσα αρχή π
ση, στ) την π
εται η εγγύη
ους όρους ότ
ώματος  της 
ατάπτωσης  υ
αι  την  ημερ
ησης,  ι)  την 
ικά ή μερικά
ύνεται και ια
ο της σχετική

πικοινωνεί μ

μετοχής ‐ Κρ

μμετοχής  

χής  στη  δια
τωση ενώσε

ωσης, 
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υνταχθεί στη

ν ελληνική γ

ανόμενα  σε 
ρασή τους στ

ονται στην ε
λλοδαπά δημ
θηκε με το ν

ια  και  άλλα
γλική γλώσσ

αναθέτουσ
κή γλώσσα. 

λεσης εκδίδε
υρωπαϊκού 
άξεις,  το  δι
ραμμάτιο του
ού ποσού. Α
αθηκών και Δ
νται μετά τη 
ΑΡΑΡΤΗΜΑ 

λεσης  εκδίδ
άνω παραγρ

τ’ ελάχιστον 
προς την οπο
πλήρη επωνυ
ηση (στην πε
τι: αα) η εγγ
διαιρέσεως 
υπόκειται  στ
ομηνία  διεν
ανάληψη υπ

ά εντός πέντ
α) στην περίπ
ής σύμβασης

με τους εκδό

ριτήρια Ποι

δικασία  σύν
ων οικονομι

  

Int

and Natio

ην ελληνική 

γλώσσα. 

αυτές  στοι
την ελληνική

ελληνική γλώ
μόσια έγγρα
ν. 1497/1984

α  έντυπα  ‐ε
σα, χωρίς να 

σα  αρχή,  κα

εται από πισ
Οικονομικού
ικαίωμα  αυτ
υ Ταμείου Π
Αν συσταθεί
Δανείων, τα
λήξη τους σ
ΙV) 

δεται  κατ’  ε
άφου. 

τα ακόλουθ
οία απευθύν
υμία, τον Α.Φ
ερίπτωση ένω
ύηση παρέχ
και  της  διζ
το  εκάστοτε
νέργειας  του
ποχρέωσης 
τε (5) ημερώ
πτωση των ε
ς.  

ότες της εγγυ

ιοτικής Επιλ

ναψης  της 
ικών φορέων

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

γλώσσα  

ιχεία  συντά
ή γλώσσα. 

ώσσα ή συνο
αφα και δικα
4 (Α΄188). 

εταιρικά  ή  μ
συνοδεύοντ

αθώς  και  μετ

στωτικά  ιδρύ
ύ  Χώρου  ή  σ
τό.  Μπορού
Παρακαταθη
ί παρακαταθ
α τοκομερίδι
στον υπέρ ου

πιλογή  των 

θα στοιχεία: 
νονται, δ) το
Φ.Μ. και τη 
ωσης αναγρά
εται ανέκκλη
ήσεως,  και 
ισχύον  τέλο

υ  διαγωνισμο
από τον εκδ

ών μετά από 
εγγυήσεων κ

υητικής επισ

λογής 

παρούσας  σ
ν, τα μέλη α

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

σσονται  στη

οδεύονται απ
αιολογητικά ε

μη‐  με  ειδικ
ται από μετά

ταξύ  αυτής 

ύματα που λ
στα  κράτη‐μ
ύν,  επίσης, 
κών και Δαν
θήκη με γρα
α ή μερίσμα
υ η εγγύηση 

οικονομικώ

α) την ημερ
ον αριθμό τη
διεύθυνση τ
άφονται όλα
ητα και ανεπ
ββ)  ότι  σε  π
ος  χαρτοσήμ
ού,  θ)  την  η
δότη της εγγ
απλή έγγρα
καλής εκτέλε

στολής προκε

σύμβασης  έ
υτών, που εί

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ην  ελληνική

πό επίσημη 
εφαρμόζετα

κό  τεχνικό  π
άφραση στην

και  του  αν

λειτουργούν 
μέρη  της  ΣΔΣ
να  εκδίδον

νείων με παρ
αμμάτιο παρ
ατα που λήγ
οικονομικό 

ών  φορέων 

ρομηνία έκδο
ης εγγύησης
του οικονομ
α τα παραπά
πιφύλακτα, ο
περίπτωση  κ
μου,  η)  τα  σ
ημερομηνία 
γύησης να κα
αφη ειδοποί
εσης και προ

ειμένου να δ

έχουν  φυσικ
ίναι εγκατεσ

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ή  γλώσσα  ή

μετάφρασή
αι η Συνθήκη

περιεχόμενο
ν ελληνική. 

ναδόχου,  θα

νόμιμα στα
Σ  και  έχουν,
νται  από  το
ρακατάθεση
ακατάθεσης
ουν κατά τη
φορέα. (βλ.

από  έναν  ή

οσης, β) τον
, ε) το ποσό
μικού φορέα
άνω για κάθε
ο δε εκδότης
κατάπτωσης
στοιχεία  της
λήξης  ή  τον
αταβάλει το
ηση εκείνου
οκαταβολής,

διαπιστώσει

κά  ή  νομικά
στημένα σε:

ή 

ή 
η 

ο 

α 

α 
, 
ο 
η 
ς 
η 
. 

ή 

ν 
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β) κράτος‐μ

γ)  τρίτες  χώ
σύμβαση κα
Ένωση Προσ

δ) σε τρίτες
διμερείς ή π

2.  Οι  ενώσ
απαιτείται ν

3. Στις περι
έναντι της α

2.2.2 Λόγοι

Αποκλείετα
οικονομικός
νομικό  πρό
περισσότερ

2.2.2.1. Ότα
λόγους:  

α)  συμμετο
2008/841/Δ
εγκλήματος

β)  δωροδοκ
οποία ενέχο
25.6.1997, 
Συμβουλίου
της  31.7.20
οικονομικο

γ)  απάτη,  κ
συμφερόντ
2803/2000 

δ) τρομοκρα
αντιστοίχως
2002,  για  τ
συνέργεια ή

ε)  νομιμοπ
αυτές ορίζο
της  26ης  Ο
συστήματος
τρομοκρατί
3691/2008 

στ)  παιδική
2011/36/ΕΕ
και την κατ
την αντικατ
οποία ενσω

μέλος του Ευ

ώρες  που  έ
αλύπτεται α
σαρτήματος

ς χώρες που
πολυμερείς σ

σεις  οικονομ
να περιβληθ

ιπτώσεις υπο
αναθέτουσα

ι αποκλεισμο

αι από τη συ
ς  φορέας,  ε
όσωπο)  ή  σε
ροι από τους 

αν υπάρχει 

οχή  σε  εγκλ
ΔΕΥ  του  Συμ
ς (ΕΕ L 300 τη

κία,  όπως ο
ονται υπάλλ
σ.  1)  και 
υ της 22ας Ιο
003,  σ.  54),
ύ φορέα,  

κατά  την  έν
ων των Ευρω
(Α΄ 48),  

ατικά εγκλή
ς, στα άρθρα
την  καταπολ
ή απόπειρα δ

ποίηση  εσόδ
ονται στο άρ
Οκτωβρίου 
ς  για  τη  νο
ίας  (ΕΕ L 309
(Α΄ 166), 

ή  εργασία  κα
Ε του Ευρωπ
ταπολέμηση 
τάσταση της 
ωματώθηκε σ

    

ρωπαϊκού Ο

χουν  υπογρ
από τα Παρα
ς I της ως άνω

 δεν εμπίπτο
συμφωνίες μ

μικών  φορέ
θούν συγκεκρ

οβολής προσ
ς αρχής αλλη

ού  

υμμετοχή στη
εφόσον  συν
ε  ένα  από  τ
 ακόλουθου

σε βάρος το

ληματική  ορ
μβουλίου  τη
ης 11.11.200

ρίζεται  στο 
ληλοι των Ευ
στην  παράγ
ουλίου 2003
,  καθώς  κα

ννοια  του  ά
ωπαϊκών Κο

ματα ή εγκλ
α 1 και 3  τη
λέμηση  της 
διάπραξης ε

δων  από  πα
θρο 1 της Οδ
2005,  σχετ
μιμοποίηση 
9  της 25.11.

αι  άλλες  μο
παϊκού Κοινο
της εμπορία
απόφασης‐π
στην εθνική ν
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Οικονομικού 

ράψει  και  κυ
αρτήματα 1, 
ω Συμφωνία

ουν στην πε
με την Ένωση

έων,  συμπερ
ριμένη νομικ

σφοράς από
ηλέγγυα και 

ην παρούσα
τρέχει  στο 
τα  μέλη  του
ς λόγους: 

ου τελεσίδικ

ργάνωση,  όπ
ης  24ης  Οκτ
08 σ.42),  

άρθρο 3  της
υρωπαϊκών Κ
γραφο  1  το
3, για την κατ
ι  όπως  ορίζ

ρθρου  1  τη
οινοτήτων (Ε

ήματα συνδ
ης απόφασης
τρομοκρατί
γκλήματος, 

αράνομες  δρ
δηγίας 2005
ικά  με  την 
εσόδων  απ
2005,  σ. 15)

ρφές  εμπορ
οβουλίου κα
ας ανθρώπω
πλαίσιο 200
νομοθεσία μ

    

Int

and Natio

Χώρου (Ε.Ο

υρώσει  τη  Σ
2, 4  και 5  κ
ς, καθώς κα

ρίπτωση γ΄ τ
η σε θέματα

ριλαμβανομέ
κή μορφή για

ό ένωση οικο
ι εις ολόκληρ

α διαδικασία
πρόσωπό  το
υ  (εάν  πρόκ

η καταδικασ

πως  αυτή  ο
τωβρίου  20

ς  σύμβασης
Κοινοτήτων 
ου  άρθρου 
ταπολέμηση
ζεται  στην 

ης  σύμβασης
Ε C 316 της 

δεόμενα με τ
ς‐πλαίσιο 20
ίας  (ΕΕ  L  16
όπως ορίζον

ραστηριότητε
5/60/ΕΚ του 
  πρόληψη 
πό  παράνομ
),  η οποία ε

ρίας  ανθρώπ
ι του Συμβο
ων και για τη
2/629/ΔΕΥ τ
με το ν. 4198

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

.Χ.), 

ΣΔΣ,  στο  βα
και  τις  γενικ
ι  

της παρούσα
α διαδικασιώ

ένων  και  τω
α την υποβο

ονομικών φο
ρον. 

α σύναψης σ
ου  (εάν  πρό
ειται  για  έν

στική απόφα

ορίζεται  στο
08,  για  την 

ς  περί  της  κα
ή των κρατώ
2  της  από

η της δωροδο
κείμενη  νομ

ς  σχετικά  μ
27.11.1995,

τρομοκρατικ
002/475/ΔΕΥ
64  της  22.6
νται στο άρθ

ες  ή  χρηματ
Ευρωπαϊκού
της  χρησιμ
ες  δραστηρ
ενσωματώθη

πων,  όπως  ο
υλίου της 5η
ην προστασί
του Συμβουλ
8/2013 (Α΄ 21

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

θμό  που  η 
ές σημειώσε

ας παραγρά
ν ανάθεσης 

ων  προσωρ
λή προσφορ

ορέων, όλα τ

σύμβασης  (δ
όκειται  για 
νωση  οικονο

αση για έναν

ο  άρθρο  2 
καταπολέμ

αταπολέμησ
ών‐μελών τη
φασης‐πλαί
οκίας στον ιδ
μοθεσία  ή 

ε  την  προστ
, σ. 48), η οπ

ές δραστηρι
Υ του Συμβο
.2002,  σ.  3)
ρο 4 αυτής,  

τοδότηση  τη
ύ Κοινοβουλί
μοποίησης  τ
ιότητες  και 
ηκε στην εθν

ορίζονται  στο
ης Απριλίου 
ία των θυμά
λίου (ΕΕ L 10
15). 

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

υπό  ανάθε
εις  του σχετ

άφου και έχο
δημοσίων σ

ινών  συμπρ
ράς.  

τα μέλη της 

διαγωνισμό) 
μεμονωμέν

ομικών  φορέ

ν από τους α

της  απόφα
μηση  του  ορ

σης  της  διαφ
ης Ένωσης (Ε
ίσιο  2003/5
διωτικό τομ
στο  εθνικό 

τασία  των  ο
ποία κυρώθ

ιότητες, όπω
ουλίου της 1
)  ή  ηθική  α
 

ης  τρομοκρα
λίου και του 
του  χρηματο
τη  χρηματο
νική νομοθε

ο  άρθρο  2  τ
2011, για τη

άτων της,  κα
01 της 15.4.2

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ση  δημόσια
τικού με  την

ουν συνάψει
συμβάσεων.

ράξεων,  δεν

ευθύνονται

προσφέρων
ο  φυσικό  ή
έων)  ένας  ή

ακόλουθους

σης‐πλαίσιο
ργανωμένου

φθοράς  στην
ΕΕ C 195 της
68/ΔΕΥ  του
έα (ΕΕ L 192
δίκαιο  του

οικονομικών
ηκε με το ν.

ως ορίζονται,
13ης  Ιουνίου
αυτουργία  ή

ατίας,  όπως
Συμβουλίου
οπιστωτικού
οδότηση  της
σία με  το  ν.

της  Οδηγίας
ην πρόληψη
αθώς και για
2011, σ. 1), η

α 
ν 

ι 

ν 

ι 

ν 
ή 
ή 

ς 

ο 
υ 

ν 
ς 
υ 
2 
υ 

ν 
. 

, 
υ 
ή 

ς 
υ 
ύ 
ς 
. 

ς 
η 
α 
η 



Ο οικονομικ
καταδικαστ
εξουσία εκπ

Στις περιπτώ
IKE  ιδιωτικ
ελάχιστον σ

Στις  περιπτ
ελάχιστον τ

Σε όλες τις υ
στους νόμιμ

Εάν στις ως
απόφαση, α

2.2.2.2. Στις

α) όταν ο π
κοινωνικής 
δεσμευτική
ή/και 

β) όταν η αν
υποχρεώσε

Αν ο προσφ
αφορούν  τ
ασφάλιση. 

Δεν  αποκλε
καταβάλλον
κατά  περίπ
διακανονισ

ή/και 

γ)  η  Αναθέ
βάρος του 
της  προθεσ
ελεγκτικά  ό
χαρακτηρίζο
ως  «υψηλή
διενεργηθέ
του  Σώματ
αδήλωτη ερ

2.2.2.3.  Απ
οικονομικός

(α) εάν έχει

(β) εάν τελε
αναγκαστικ
συμβιβασμ
ανάλογη κα
Η αναθέτου

κός φορέας 
τική  απόφασ
προσώπησης

ώσεις εταιρε
κών  κεφαλα
στους διαχει

τώσεις  ανων
τον Διευθύνο

υπόλοιπες π
μους εκπροσ

ς άνω περιπ
αυτή ανέρχε

ς ακόλουθες

προσφέρων έ
ασφάλισης 

ή  ισχύ,  σύμφ

ναθέτουσα α
εις του όσον 

φέρων είναι Έ
τις  εισφορές

είεται  ο  προ
ντας τους φ
πτωση,  των
μό για την κ

τουσα  Αρχή
οικονομικού
σμίας  υποβ
όργανα  του 
ονται, σύμφ
ής»  ή  «πολ
ντες  ελέγχο
τος  Επιθεώρ
ργασία, οι οπ

οκλείεται  απ
ς φορέας σε

ι αθετήσει τι

εί υπό πτώχ
κή διαχείριση
ού ή έχει αν
ατάσταση πρ
υσα αρχή μπ

    

αποκλείεται
ση  είναι  μέλ
ς, λήψης απο

ειών περιορ
αιουχικών  ε
ριστές. 

νύμων  εταιρ
οντα Σύμβου

περιπτώσεις 
σώπους τους

πτώσεις  (α)  έ
ται σε πέντε

ς περιπτώσει

έχει αθετήσε
και αυτό έχ

φωνα με δια

αρχή μπορεί
αφορά την κ

Έλληνας πολ
ς  κοινωνική

οσφέρων  οι
όρους ή τις 
ν  δεδουλευ
αταβολή του

ή  γνωρίζει  ή
ύ φορέα, μέσ
ολής  προσφ
Σώματος  Επ

φωνα με την 
λύ  υψηλής»
υς,  ή ββ)  δύ
ρησης  Εργασ
ποίες προκύπ

πό  τη  συμμε
 οποιαδήποτ

ις υποχρεώσ

χευση ή έχει 
η από εκκαθ
ναστείλει τις
ροκύπτουσα 
πορεί να μη

  Σελίδα 11

ι, επίσης, ότ
λος  του  διο
οφάσεων ή ε

ισμένης ευθ
εταιρειών,  η

ρειών  (Α.Ε.),
υλο, καθώς κ

νομικών προ
ς. 

έως  (στ)  η  π
ε (5) έτη από

ις : 

ει τις υποχρε
ει διαπιστωθ

ατάξεις  της  χ

ί να αποδείξε
καταβολή φό

λίτης ή έχει τ
ής  ασφάλιση

ικονομικός  φ
εισφορές κο
μένων  τόκω
υς. 

  μπορεί  να 
σα σε χρονι
φοράς:  αα) 
πιθεώρησης 
υπουργική α
»  σοβαρότη
ύο  (2)  πράξε
σίας  για  πα
πτουν αθροι

ετοχή  στη  δ
τε από τις ακ

σεις που προ

υπαχθεί σε 
θαριστή ή απ
ς επιχειρημα
από παρόμο
ν αποκλείει 

    

Int

and Natio

ταν το πρόσω
οικητικού,  δ
ελέγχου σε α

θύνης (Ε.Π.Ε
η  υποχρέωσ

,  η  υποχρέω
και όλα τα μέ

οσώπων, η υ

περίοδος απ
ό την ημερομ

εώσεις του ό
θεί από δικα
χώρας όπου 

ει με τα κατά
όρων ή εισφ

την εγκατάστ
ης  καλύπτο

φορέας,  ότα
οινωνικής ασ
ων  ή  των 

αποδείξει  μ
κό διάστημα
τρεις  (3)  π
Εργασίας  γ

απόφαση 20
ητας,  οι  οπ
εις  επιβολής
αραβάσεις  τ
ιστικά από δ

διαδικασία  σ
κόλουθες κα

βλέπονται σ

 διαδικασία
πό το δικαστ
ατικές του δρ
οια διαδικασ
έναν οικονο

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ωπο εις βάρ
ιευθυντικού
αυτό. 

.) και προσω
ση  του  προ

ωση  του  πρ
έλη του Διοικ

υποχρέωση τ

ποκλεισμού δ
μηνία της κατ

όσον αφορά 
αστική ή διο
είναι  εγκατ

άλληλα μέσα
ορών κοινων

τασή του στ
υν  τόσο  τη

αν  έχει  εκπλ
σφάλισης πο
προστίμων 

με  τα  κατάλ
α δύο  (2) ετώ
πράξεις  επιβ
για  παραβάσ
063/Δ1632/2
ποίες  προκύ
ς προστίμου 
της  εργατικ
δύο (2) διενε

σύναψης  της
αταστάσεις: 

στην παρ. 2 τ

εξυγίανσης 
ήριο ή έχει υ
ραστηριότητ
σία, προβλεπ
ομικό φορέα

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ος του οποίο
ή  εποπτικο

ωπικών εταιρ
οηγούμενου 

ροηγούμενου
κητικού Συμ

των προηγού

δεν  έχει  καθ
ταδίκης με α

στην καταβ
οικητική από
εστημένος ή

α ότι ο προσφ
νικής ασφάλ

ην Ελλάδα, ο
ην  κύρια  όσ

ληρώσει  τις
ου οφείλει, σ
είτε  υπαγό

ληλα  μέσα 
ών πριν από
βολής  προστ
σεις  της  εργ
011 (Β΄ 266)
ύπτουν  αθρ
από  τα αρμ
ής  νομοθεσ
ργηθέντες ελ

ς  παρούσας 

ου άρθρου 1

ή ειδικής εκ
υπαχθεί σε δ
ες ή εάν βρί
πόμενη σε ε
α ο οποίος β

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ου εκδόθηκε
ού  οργάνου

ρειών (Ο.Ε. 
εδαφίου  α

υ  εδαφίου 
βουλίου. 

ύμενων εδαφ

θοριστεί  με 
αμετάκλητη α

βολή φόρων 
όφαση με τελ
ή  την  εθνική

σφέρων έχει 
λισης. 

οι υποχρεώσ
σο  και  την 

ς  υποχρεώσε
συμπεριλαμ
όμενος  σε 

ότι  έχουν  ε
ό την ημερο
τίμου  από 
ατικής  νομο
), όπως εκάσ
ροιστικά  απ
μόδια ελεγκτ
σίας  που  αφ
λέγχους.  

σύμβασης, 

18 του ν. 441

κκαθάρισης 
διαδικασία π
ίσκεται σε ο
εθνικές διατά
βρίσκεται σε

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ε τελεσίδικη
  του  ή  έχει

και Ε.Ε.) και
αφορά  κατ’

αφορά  κατ’

φίων αφορά

αμετάκλητη
απόφαση. 

ή εισφορών
λεσίδικη και
ή νομοθεσία

αθετήσει τις

σεις του που
επικουρική

εις  του  είτε
μβανομένων,
δεσμευτικό

πιβληθεί  σε
μηνία λήξης
τα  αρμόδια
οθεσίας  που
στοτε ισχύει,
ό  τρεις  (3)
τικά όργανα
φορούν  την

προσφέρων

12/2016,  

ή τελεί υπό
πτωχευτικού
οποιαδήποτε
άξεις νόμου.
ε μία εκ των

η 
ι 

ι 
’ 

’ 

ά 

η 

ν 
ι 
α 

ς 

υ 
ή 

ε 
, 
ό 

ε 
ς 
α 
υ 
, 
) 
α 
ν 

ν 

ό 
ύ 
ε 
. 
ν 



καταστάσεω
φορέας είνα
για τη συνέ

(γ) υπάρχου
συμφωνίες 

δ)  εάν μία 
μπορεί να θ

(ε)  εάν  μία
φορέα κατά
ν. 4412/201

(στ)  εάν  έ
απαίτησης 
φορέα  ή  πρ
προηγούμε

(ζ)  εάν  έχε
απαιτούντα
επιλογής, έ
που απαιτο

(η)  εάν  επιχ
αρχής, να α
στη  διαδικ
ενδέχεται  ν
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει
του, για το 
σύμβασης δ

Εάν  στις  ως
απόφαση, α

Η αναθέτου
καταστάσεω
εν λόγω φο
τα μέτρα γι

2.2.2.4.  Ο  π
σύναψης τη
είτε πριν είτ

2.2.2.5. Προ
παραγράφο
μέτρα  που 
αποκλεισμο
αποκλείετα
φορείς  αξιο
αδικήματος
το  σκεπτικό
διατάξεις, 

ων που αναφ
αι σε θέση ν
χιση της επιχ

υν επαρκώς 
με άλλους ο

κατάσταση 
θεραπευθεί α

α  κατάσταση
ά την προετο
16, δεν μπορ

έχει  επιδείξε
στο  πλαίσιο
ροηγούμενη
νης σύμβασ

ει  κριθεί  έν
αι  για  την  εξ
έχει αποκρύψ
ούνται κατ’ ε

χείρησε  να 
αποκτήσει εμ
ασία  σύναψ
να  επηρεάσο

ι διαπράξει 
οποίο του ε
δημοσίων έρ

ς  άνω  περιπ
αυτή ανέρχε

υσα αρχή μπ
ων που αναφ
ορέας είναι σ
α τη συνέχισ

προσφέρων 
ης παρούσας
τε κατά τη δ

οσφέρων οικ
ους 2.2.2.1, 2
έλαβε  επαρ

ού  (αυτοκάθ
αι από τη δια
ολογούνται 
ς ή του παρα
ό  της  απόφα
με  τελεσίδι

    

φέρονται στη
να εκτελέσει 
χειρηματική

εύλογες ενδ
οικονομικούς

σύγκρουσης
αποτελεσμα

η  στρέβλωσ
οιμασία της 
ρεί να θεραπ

ει  σοβαρή 
ο  προηγούμ
ης  σύμβασης
ης, αποζημιώ

νοχος  σοβα
ξακρίβωση  τ
ψει τις πληρ
φαρμογή το

επηρεάσει μ
μπιστευτικές
ψης  σύμβασ
ουν  ουσιωδ

σοβαρό επα
επιβλήθηκε π
ργων και κατ

πτώσεις  (α) 
ται σε τρία (

πορεί να μην
φέρονται στη
σε θέση να ε
ση της επιχει

αποκλείετα
ς σύμβασης,
ιαδικασία, σ

κονομικός φ
2.2.2.2. και 2
ρκούν  για  να
θαρση).  Εάν
αδικασία σύ
σε  συνάρτη

απτώματος. Α
ασης αυτής. 
κη  απόφασ
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ην περίπτωσ
τη σύμβαση
ς του λειτου

δείξεις που ο
ς φορείς με σ

ς συμφερόντ
ατικά με άλλα

ης  του  αντα
διαδικασίας

πευθεί με άλλ

ή  επαναλα
μενης  δημόσ
ς  παραχώρη
ώσεις ή άλλε

ρών  ψευδώ
της  απουσία
ροφορίες αυτ
υ άρθρου 2.

με αθέμιτο  τ
ς πληροφορί
σης  ή  να  π
δώς  τις  αποφ

αγγελματικό 
ποινή που το
ταλαμβάνει τ

έως  (η)  η  π
3) έτη από τ

ν αποκλείει 
ην περίπτωσ
εκτελέσει τη 
ιρηματικής τ

αι  σε  οποιοδ
, όταν αποδε
σε μία από τι

φορέας που ε
2.2.2.3 μπορ
α  αποδείξου
ν  τα  στοιχεί
ύναψης σύμβ
ηση  με  τη  σ
Αν τα μέτρα 
Οικονομικό
η,  σε  εθνικ
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and Natio

ση αυτή, υπό
η, λαμβάνοντ
υργίας,  

οδηγούν στο 
στόχο τη στρ

των κατά  τη
α, λιγότερο π

αγωνισμού  α
ς σύναψης σ
λα, λιγότερο

αμβανόμενη 
σιας  σύμβασ
σης  που  είχ
ες παρόμοιε

ών  δηλώσεω
ας  των  λόγω
τές ή δεν εί
.2.9.2 της πα

τρόπο  τη δι
ίες που ενδέ
παράσχει  εξ 
φάσεις  που 

παράπτωμα
ου στερεί το
τη συγκεκριμ

περίοδος  απ
την ημερομη

έναν οικονο
ση β΄ της πα
σύμβαση, λ
του λειτουργ

δήποτε  χρον
εικνύεται ότ
ις ως άνω πε

εμπίπτει σε 
εί να προσκο
υν  την  αξιοπ
ία  κριθούν 
βασης.  Τα μ
σοβαρότητα
κριθούν ανε

ός φορέας  π
κό  επίπεδο, 

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of
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ι βρίσκεται, 
εριπτώσεις 

μια από τις 
ομίζει στοιχε
πιστία  του, 
επαρκή,  ο 
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α, ο οποίος β
ν προϋπόθεσ
ς υπόψη τις 

κατά  τη  διά
λόγω πράξε

καταστάσεις
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σύμβασης 
περίοδο του

2.2.2.6.  Η 
προηγούμε
4412/2016.

2.2.2.7. Οικ
του  ν. 4412
σύναψης τη

2.2.3  Κατα

Οι οικονομι
ασκούν  εμπ
οικονομικοί
εγγεγραμμέ
εγκατάστασ
Προσαρτήμ
μέλους  του
τρίτες χώρε
συμφωνίες 
εγγεγραμμέ
οικονομικοί
Επιμελητήρ
καταλληλότ
Ένωση ή Κο

2.2.4  Οικον

Δεν  υπάρχε
χρηματοοικ

2.2.5   Τεχν

Όσον αφορ
οι οικονομι

α)  κατά  τη 
πεδία:  

 Διο

 Διο

 Παρ

 Διο

 Ανά
δικτ

 Δια

Απαιτείται η

β)  να  διαθέ
Έργου,  σε 
συγκεκριμέ
στο σύνολό

ή  ανάθεσης
υ αποκλεισμ

απόφαση  γ
νη παράγρα
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κονομικός φο
2/2016,  η  πο
ης σύμβασης

αλληλόλητα 

ικοί φορείς π
πορική  ή  βιο
ί φορείς που
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σής  τους  ή 
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υ Ευρωπαϊκο
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ένοι  σε  αντ
ί  φορείς  απ
ριο.  Σε  περί
τητα άσκηση
οινοπραξία 

νομική και χ

ει  στο  πλαίσ
κονομική επά

νική και επαγ

ρά στην τεχνι
κοί φορείς α

διάρκεια  τω

ργάνωσης ε

ργάνωσης επ

ραγωγής υλι

ργάνωσης σ

άπτυξης  επι
τύωσης και μ

αχείρισης προ

η εκπόνηση 

έτουν  ανθρώ
  όρους  απ
ένα τουλάχισ
ό τους τις παρ

    

ς  παραχώρη
μού που ορίζ

για  την  διαπ
αφο εκδίδετα
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οινή  του  απ
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ομηχανική  ή
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ίπτωση  Ένω
ης επαγγελμα
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άρκεια του Α

γγελματική 
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ων  ετών 201

κδηλώσεων 
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ικού επικοινω

συμμετοχής φ

ικοινωνιακού
μέσω δελτίω

ογραμμάτων

τουλάχιστον
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παιτούμενης
στον πέντε ε
ρακάτω προ
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ς  επάρκειας
α με  τα οριζ

επιβληθεί, με
αποκλείεται

ής δραστηρι

ιαδικασία σ
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λη  απαίτηση
κονομικών φ
ε  τρίτες  χώρ
τωση και έχο
σης  δημοσίω
κά  μητρώα.
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και 
του

 Σπο

 Εμπ
επικ
του

 Εμπ
περ

 Δια

 Εμπ
/ορ
επικ
φωτ

 Εμπ
δια

 Εμπ
προ

 Εμπ

 Εμπ
συν
διο

Οι  γνώσεις 
σημειώματα

Τα  παραδο
συνοπτικών
summary) σ

Όλα  τα  πρ
προσκομίζο
ισχύει και γ

Κάθε πρόσφ

Τα  μέλη  τη
έργου  της 
υποστηρίζο
στο  πλαίσιο
Στην περίπτ
ή Κοινοπρα

2.2.6   Πρό

Δεν απαιτεί

2.2.7  Κανό

2.2.7.1  Προ

Προς προκα
καταστάσει
2.2.4,  2.2.5

υχίο  γεωπόν
ανάπτυξη ε

υ έργου 

ουδές και εμ

πειρία  απ
κοινωνιακού
υς. 

πειρία  στην
ριεχομένου γ

αχείριση σελί

πειρία  στην 
ργάνωση  γρα
κοινωνιακού
τογραφικής 

πειρία στην 
αχείριση του 

πειρία  στη  δ
ος τη διοργά

πειρία στην π

πειρία  στη 
νεντεύξεων 
ργάνωσης ca

και  εξειδικ
α και η εμπε

οτέα  του  έργ
ν  αποτελεσμ
στην ελληνικ
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ουν σχετικά 
για τα ελάχισ

φορο μέσο α

ης  Ομάδας  έ
αναθέτουσα

ουν με τη φυ
ο αυτής  της 
τωση Ένωση
αξία. 

ότυπα διασφ

ίται 

όνες απόδειξ

οκαταρκτική

αταρκτική απ
ις της παραγ
5  και  2.2.6

    

ου,  περιβαλ
πικοινωνιακ

πειρία στην 

πό  σπουδ
ύ/προωθητικ

  προετοιμα
για επικοινω

ίδων κοινων

προετοιμασ
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οργάνωση σ
πρακτικού μ

διαχείριση  ε
νωση και πρ
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διοργάνωσ
τύπου,  δελ
atering και ε

εύσεις  των 
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γου  είναι  στ
μάτων  δύνα
κή γλώσσα.  

έντα  προσόν
αποδεικτικά
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σύμβασης 
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ά μέσα στον 
α των οικονο

ο οποίο δύνα

ρέπει  να  μπ
α  επισκέπτο
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ομικοί φορεί
ετικά κριτήρι
ατά  την  υπ

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ών για  την επ
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δικαιολογητ
Έντυπο Υπε
Παράρτημα

Το ΤΕΥΔ κατ
της Απόφασ
σύμφωνα  μ
επεξεργάσι
(www.hspp

Σε  όλες  τις
διευθυντικο
αποφάσεων
οποίο υπογ
δέκα (10) η

Η υποχρέω
παρ. 1 του ά

Στην  περίπ
Υπεύθυνης 

2.2.7.2  Απο

Α.  Το  δικαί
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Β.3. Για την
έγγραφα  π
φορείς προ

Α.  Κατάλογ
προκήρυξης
καθώς  και 
συμβάσεων

Β. Αναλυτικ
Δήλωση κά
(δεν απαιτε

Γ. Τίτλους σ

Β.4.  Για  τη
φορέας  είν
νόμιμης εκπ
σε σώμα, σ
έγγραφα  π
καταστατικώ
του  διαγων
χορηγηθεί ε
νόμιμου εκπ
(30) εργάσι

Β.5. Οι οικο
υποχρέωση

Β.6. Οι ενώ
περίπτωση 
συμμετέχει 

Β.7.  Τα  απο
φωτοτυπία,
οποία φέρε

ίσταται από 
από  υπεύθ
βολαιογράφ
καταγωγής ή
βαιώσεις θα

ς δημόσιες α
ίδονται τα έγ
όλες  τις  π
β΄  της  πα

ού αποθετη

πές  περιπτώ
δεν συντρέχο

ν απόδειξη  τ
τικής δραστ
μητρώου  το
ν από την υπ

ν απόδειξη τ
ου  αποδεικ
σκομίζουν: 

γο  και  συνο
ς,  έργων  με
του  ποσοσ

ν ή/ και τιμολ

κά Βιογραφι
θε μέλους τη
είται το γνήσ

σπουδών και

ν  απόδειξη 
ναι  νομικό π
προσώπηση
σε περίπτωσ
πρέπει  να 
ών, το/τα πρ
νισμού  (νόμ
εξουσία εκπ
προσώπου. Τ
ιμες ημέρες π

ονομικοί φο
η υποβολής τ

σεις οικονομ
δικαιολογητ

ι στην ένωση

οδεικτικά  τα
,  εφόσον συ
ει υπογραφή

    

ένορκη βεβ
θυνη  δήλωσ
φου ή αρμόδ
ή της χώρας
α πρέπει να έ

αρχές παρέχ
γγραφα ή τα
περιπτώσεις 
αραγράφου 
ρίου πιστοπ

ώσεις  της  πα
ουν στο πρόσ

της απαίτηση
ηριότητας)  π
ου  κράτους 
ποβολή τους

ης τεχνικής 
νύουν  την  ε

οπτική  περιγ
  ένδειξη  της
στού  συμμετ
λογίων ή/κα

κά Σημειώμα
ης ομάδας έ
σιο της υπογρ

ι πιστοποίησ

της  νόμιμη
πρόσωπο,  πρ
ς (όπως κατ
η Α.Ε., κλπ.,
προκύπτουν
ρόσωπο/α π
ιμος  εκπρόσ
ροσώπησης,
Τα αποδεικτ
πριν από την

ορείς που είν
των δικαιολο

μικών φορέω
τικά,  εκτός 
η, σύμφωνα 

α  οποία  απο
υνυποβάλλετ
 έως και δέκ
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αίωση ή, στ
η  του  ενδια
διου επαγγελ
όπου είναι 

έχουν συνταχ

χουν, όπου κ
α πιστοποιητ
που  αναφέ
2.2.2.3.  Οι 
οιητικών (e‐

ραγράφου 2
σωπό του οι

ης  της παρα
προσκομίζου
εγκατάστασ
. 

ικανότητας τ
εκπλήρωση 

γραφή  των 
ς  οικονομική
τοχής  του  σ
αι πρωτοκόλλ

ατα όλων τω
ργου περί α
ραφής). 

σης της αγγλι

ς  σύστασης 
ροσκομίζει  τα
αστατικά, πι
 ανάλογα μ
ν  η  νόμιμη
που δεσμεύε
σωπος,  δικα
, καθώς και 
τικά ισχύουσ
ν υποβολή το

ναι  εγγεγραμ
ογητικών πο

ων που υποβ
εάν  ορίζετα
με τα ειδικότ

οτελούν  ιδιω
ται υπεύθυν
κα (10) ημέρε
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and Natio

τα κράτη ‐ μέ
αφερομένου
λματικού ή ε
εγκατεστημ
χθεί έως και 

κρίνεται αναγ
τικά της παρ
έρονται  στι
επίσημες 

‐Certis). 

2.2.2.3  υπεύ
ι οριζόμενοι 

αγράφου 2.2
υν πιστοποιη
σης,  το  οποίο

της παραγρά
των  εν  λόγ

κυριότερων
ής  τους  αξία
σε  αυτό.  Επ
λων παραλα

ων μελών τη
κρίβειας των

ικής γλώσσα

και  εκπροσ
α  κατά περί
ιστοποιητικά
ε τη νομική 
η  σύστασή 
ι/ουν νόμιμα
αίωμα  υπογρ
η θητεία του
σας εκπροσώ
ους. 

μμένοι σε  ε
υ αναφέρον

βάλλουν κοιν
αι  αλλιώς  στ
τερα προβλε

ωτικά  έγγραφ
νη δήλωση σ
ες από την η

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

έλη ή στις χώ
υ  ενώπιον  α
εμπορικού ο
μένος ο οικον
τρεις (3) μή

γκαίο, επίση
ρούσας παρα
ς  παραγράφ
δηλώσεις  κ

ύθυνη  δήλω
στην παράγ

2.3.  (απόδειξ
ητικό/βεβαίω
ο  έχει  εκδοθ

άφου 2.2.5 ο
γω  απαιτήσε

ν,  σχετικών 
ας,  του  χρόν
πίσης,  απαιτ
αβής. 

ς Ομάδας Έ
ν στοιχείων τ

ας (απλές φω

σώπησης,  στ
ίπτωση  νομι
ά μεταβολών
μορφή του 
του,  όλες 

α την εταιρί
ραφής  κλπ.)
υ/των ή/και 
ώπησης θα π

πίσημους κα
ται στο πιστ

νή προσφορ
την  παρούσα
επόμενα στο

φα,  μπορεί 
στην οποία 
ημερομηνία 

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ώρες όπου δ
αρμόδιας  δι
οργανισμού τ
νομικός φορ
νες πριν από

ημη δήλωση 
αγράφου ή ό
φους  2.2.2.1
καθίστανται 

ση  του  προσ
ραφο λόγοι 

ξη  καταλληλ
ωση  του οικ
θεί  έως  και 

οι οικονομικο
εων.  Αναλυτ

με  το  αντι
νου  υλοποίη
είται  η  προ

ργου συνοδε
του βιογραφ

ωτοτυπίες). 

τις  περιπτώσ
ιμοποιητικά 
ν, αντίστοιχα
διαγωνιζομ
οι  σχετικέ

α κατά την η
,  τυχόν  τρίτ
των μελών τ
ρέπει να έχο

αταλόγους α
οποιητικό εγ

ρά, υποβάλλο
α,  για  κάθε 
ο άρθρο 19 π

να  γίνονται 
βεβαιώνετα
υποβολής τη

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

δεν προβλέπ
ικαστικής  ή 
του κράτους
ρέας. Σημειώ
ό την υποβολ

στην οποία 
ότι τα έγγραφ
1  και  2.2.2.
διαθέσιμες

σφέροντος  ο
αποκλεισμο

λόλητας  για 
κείου  επαγγε
τριάντα  (30

οί φορείς πρ
τικότερα  οι 

ικείμενο  της
ησης  και  του
οσκόμιση  τω

ευόμενα απ
φικού σημειώ

σεις  που  ο 
έγγραφα σύ
α ΦΕΚ, συγκ
μένου). Από τ
ές  τροποπο
ημερομηνία 
τοι,  στους  ο
του οργάνου
ουν εκδοθεί 

απαλλάσσον
γγραφής του

ουν τα παρα
οικονομικό 

παρ. 2 του ν. 

αποδεκτά  κ
αι η ακρίβειά
ης. 

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

πεται ένορκη
διοικητικής
ς ‐ μέλους ή
ώνεται ότι οι
λή τους. 

αναφέρεται
φα αυτά δεν
.2  και  στην
ς  μέσω  του

οικονομικού
ύ. 

την άσκηση
ελματικού ή
0)  εργάσιμες

ροσκομίζουν
οικονομικοί

ς  παρούσας
υ  αποδέκτη,
ων  σχετικών

πό Υπεύθυνη
ώματος τους

οικονομικός
ύστασης  και
κρότηση Δ.Σ.
τα ανωτέρω
οιήσεις  των
διενέργειας

οποίους  έχει
υ διοίκησης/
έως τριάντα

νται από  την
υς. 

απάνω, κατά
φορέα  που
4412/2016.

και  σε  απλή
ά  τους και η

η 
ς 
ή 
ι 

ι 
ν 
ν 
υ 

ύ 

η 
ή 
ς 

ν 
ί 

ς 
, 
ν 

η 
ς 

ς 
ι 
. 
ω 
ν 
ς 
ι 
/ 
α 

ν 

ά 
υ 

ή 
η 



2.3  Κριτή

2.3.1  Κριτή

Κριτήριο  αν
βέλτιστης σ

Τα κριτήρια

Βαθμολο

1 
Η πο
επαγ
και δ

2 
Η  συ
των 
προσ

3 

Η  πρ
αρχέ
επικο
προσ

 

 

2.3.2  Βαθμ

Η βαθμολό
στην  περίπ
μέχρι τους 
πίνακα της 

Κάθε κριτήρ

Η σταθμισμ
βαρύτητας 
άθροισμα τ

Η συνολική 

Κριτήρια με
από τις τεχν

Η αξιολόγη
βάσει  βέλτ
άποψη  προ
ακόλουθα: 

‐ Έλε
‐ Αξιο

απο

ήρια Ανάθε

ήριο ανάθεσ

νάθεσης  της
σχέσης ποιότ

α αναφέροντ

ογούμενες 

ιότητα των π
γγελματικές π
δύναται να π

υνέπεια ως π
παραδοτέω

σαυξάνει έως

ροετοιμασία
ς  της  κυκλ
οινωνεί  το 
σαυξάνει έως

μολόγηση κα

γηση κάθε κ
τωση  που  ι
120 βαθμού
παραγράφο

ριο αξιολόγη

μένη βαθμολ
επί  τη  βαθ

των σταθμισμ

 βαθμολογία

ε βαθμολογί
νικές προδια

ση θα γίνει 
τιστης  σχέση
οσφοράς  βά

εγχος των δικ
ολόγηση  κα
ορριφθεί κατ

    

εσης 

σης 

ς  Σύμβασης 
τητας – τιμής

ται στον παρ

Π

Ειδικές Τεχ

παραδοτέων
προδιαγραφ
ροσαυξάνει 

προς  το  χρό
ων  βαθμολ
ς 30%. 

α  και  ανάπτ
ικής  οικονο
έργο  βαθμ

ς 30%. 

αι κατάταξη 

κριτηρίου αξ
κανοποιούντ
ύς όταν υπερ
υ 2.3. 

ησης βαθμολ

λογία του κά
θμολογία  του
μένων βαθμ

α της τεχνική

ία μικρότερη
αγραφές της 

με κριτήριο
ης  ποιότητα
άσει  βέλτιστ

καιολογητικώ
αι  βαθμολό
τά τον έλεγχ
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είναι  η  πλέ
ς.  

ακάτω πίνακ

ΠΙΝΑΚΑΣ με

χνικές Απαι
απόδειξη

ν σύμφωνα μ
φές του έργου
έως 40%. 

νο  της προε
λογείται  επ

υξη  των  πα
μίας  και  τι
μολογείται 

προσφορών

ξιολόγησης β
ται  ακριβώς
ρκαλύπτοντα

λογείται αυτό

άθε κριτηρίου
υ,  η  δε  συν
ολογιών όλω

ής προσφορά

Βi = σ1xΚ1 

η από 100 βα
παρούσας) ε

ο ανάθεσης τ
ς  ‐  τιμής.  Γ
ης  σχέσης  π

ών συμμετοχ
γηση  των 
ο των δικαιο

    

Int

and Natio

έον  συμφέρο

κα. 

ε κριτήρια α

ιτήσεις (απ
η της συμμό

με τις τεχνικέ
υ βαθμολογ

ετοιμασίας  κ
πιπλέον  κα

αραδοτέων 
ις  αξίες  και
επιπλέον  κ

ν  

βάσει του π
ς  όλοι  οι  όρ
αι οι απαιτήσ

όνομα με βά

υ θα προκύπ
νολική  βαθμ
ων των κριτη

άς υπολογίζε

+ σ2xΚ2 + σ3

αθμούς (ήτο
επιφέρουν τ

την πλέον σ
Για  την  επιλ
ποιότητας  τι

χής 
τεχνικών  π
ολογητικών 

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ουσα  από  ο

αξιολόγηση

αιτείται πα
όρφωσης)

ές και 
είται επιπλέ

και  ολοκλήρ
αι  δύναται

σύμφωνα  μ
ι  μηνύματα 
και  δύνατα

αραπάνω πί
ροι  των  τεχν
σεις του συγκ

άση τα στοιχ

πτει από το γ
μολογία  της 
ηρίων. 

εται με βάση

3xΚ3+σ4xΚ4

ι που δεν κα
την απόρριψ

υμφέρουσα 
λογή  της  πλέ
ιμής,  η  Επιτ

προσφορών 

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ικονομική  ά

ης 

αραπομπή σ

ον 
Συ

ωσης  
ι  να 

Συ

με  τις 
που 

αι  να 
Συ

ίνακα κυμαίν
ικών  προδια
κεκριμένου κ

εία της προσ

γινόμενο του
προσφοράς

η τον παρακά

αλύπτουν/πα
η της προσφ

από οικονο
έον  συμφέρ
τροπή  Διαγω

για  όσες  π

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

άποψη  προσ

σε έγγραφα

υντελεστής Β
40% 

υντελεστής Β
30% 

υντελεστής Β
30% 

ίνεται από 1
αγραφών,  α
κριτηρίου, β

σφοράς.  

υ επιμέρους
ς  θα  προκύπ

άτω τύπο :  

αρουσιάζουν
φοράς. 

ομική άποψη
ρουσας  από 
ωνισμού  θα 

προσφορές 

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

φορά  βάσει

α για την 

Βαρύτητας 

Βαρύτητας 

Βαρύτητας 

00 βαθμούς
υξάνεται  δε
βάση και του

συντελεστή
πτει  από  το

ν αποκλίσεις

η προσφορά
οικονομική
προβεί  στα

δεν  έχουν

ι 

ς 
ε 
υ 

ή 
ο 

ς 

ά 
ή 
α 

ν 



‐ Αξιο
προ

‐ Κατ
ακό

όπου: 
‐ Βm
‐ Βi: η
‐ Km
‐ Κi: τ
‐ Λi: τ

Επικρατέστ

Η Επιτροπή
φακέλων κα

Το  σχετικό 
Αναθέτουσα
συμμετέχον
τους. 

Κατά  τη  δια
προσφέρον
να  διευκριν
άρθρο 102 τ

Η υποβολή 
και την ανά

2.4  Κατά

2.4.1  Γενικ

Οι προσφορ
όλες τις περ

Δεν επιτρέπ

Η ένωση οι
όλους  τους
εξουσιοδοτ
συμμετοχής
καθώς και ο

2.4.2  Τρόπ

Οι φάκελοι 

  είτε
Εκπαίδευση

  είτε
Εκπαίδευση

ολόγηση  τω
οηγούμενο σ
τάταξη  των 
όλουθο τύπο

ax: η συνολι
η συνολική β
in: το συνολ
το συνολικό 
τελική βαθμ
ερη είναι η π

ή Διαγωνισμο
αι υπό φακέλ

ή  τα  σχετι
ας  Αρχής.  Κ
ντες/‐ουσες 

αδικασία  αξ
ντες να διευκ
νίσουν  το  π
του Ν. 4412/

μόνο μίας π
άθεση της σύ

άρτιση ‐ Περ

κοί όροι υπο

ρές υποβάλλ
ριγραφόμενε

πονται εναλλ

ικονομικών φ
ς  οικονομικ
τημένο.  Στην
ς  του  (συμπ
ο εκπρόσωπο

πος υποβολή

των προσφο

ε  (α)  με  απ
ης και Κατάρ

ε  (β)  με  κα
ης και Κατάρ

    

ων  οικονομι
στάδιο της αξ
προσφορών
ο: 

Λi 

ική βαθμολο
βαθμολογία 
ικό κόστος τ
κόστος της π

μολογία της π
προσφορά μ

ού συντάσσε
λων των προ

ικά  πρακτικ
Κατά  της  α
στον διαγων

ξιολόγησης  τ
κρινίζουν ή ν
περιεχόμενο 
/16, όταν αυ

προσφοράς δ
ύμβασης. 

ριεχόμενο 

βολής προσ

λονται με βά
ες υπηρεσίες

λακτικές προ

φορέων υπο
κούς  φορείς
ν  προσφορά
περιλαμβανο
ος/συντονισ

ής προσφορώ

ορών υποβά

ποστολή,  επ
ρτισης της Αμ

τάθεσή  του
ρτισης της Αμ
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ικών  προσφ
ξιολόγησης 
ν  για  την  τελ

= 0,80 x ( Βi 

ογία που έλα
της τεχνικής
της προσφορ
προσφοράς 
προσφοράς i
με το μεγαλύ

ει και υπογρ
οσφορών. 

ά  της  επιτρ
νωτέρω  Απ
νισμό ενημε

των  προσφο
να συμπληρώ
της  τεχνική

υτό απαιτείτα

δεν αποτελεί

Προσφορώ

σφορών 

άση τις απαι
ς.  

οσφορές. 

οβάλλει κοιν
ς  που  αποτ
ά  απαραιτήτ
μένης  της  κ

στής αυτής. 
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άλλονται μέσ

πί  αποδείξε
μερικανικής 

ς  στο  πρωτ
μερικανικής 
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φορών  για 

λική  επιλογ

 
/ Βmax ) + 0

αβε η καλύτε
ς προσφοράς
ράς με τη μικ
i  
i, το οποίο σ
ύτερο Λ. 

ράφει το/ τα

ροπής  του  δ
πόφασης  χω
ρώνονται γι

ορών  η  Αναθ
ώνουν τα έγ
ς  ή  οικονομ
αι για την ορ

ί κώλυμα για

ών 

ιτήσεις που 

νή προσφορά
τελούν  την 
τως  πρέπει 
κατανομής α

σα στην προθ

ει,  προς  τη
Γεωργικής Σ

τόκολλο  της
Γεωργικής Σ
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erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

όσες  προσφ

ή  της  συμφ

0,20 x (Kmin/

ρη τεχνική π
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κρότερη τιμή
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α κατά περίπ

διαγωνισμού
ωρεί  ένσταση
α την αποδο

θέτουσα Αρχ
γραφα ή δικ
μικής  τους  π
ρθή διεξαγω

α τη συνέχισ

ορίζονται στ

ά, η οποία υ
ένωση,  είτ
να  προσδιο

αμοιβής μετα

θεσμία του ά

ν  αναθέτου
χολής 

ς  αναθέτουσ
χολής, τμήμ

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

φορές  δεν 

ερότερης  πρ

/Ki) 

προσφορά  

  

ιείται στα δύ

τωση πρακτ

ύ  επικυρώνο
η,  σύμφωνα
οχή ή την απ

χή  μπορεί  να
καιολογητικά
προσφοράς 
γή της διαδι

ση της διαδικ

το Παράρτημ

υπογράφετα
τε  από  εκπρ
ρίζεται  η  έκ
αξύ  τους)  κά

άρθρου 1.5, 

υσα  αρχή:  Ό

σας  αρχής:  Ό
α Προσωπικ

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

έχουν  απο

ροσφοράς  μ

ύο δεκαδικά

τικό/‐ά αξιολ

ονται  με  Απ
α  με  το  άρ
πόρριψη της 

α  καλεί  εγγ
ά που έχουν
κατά  τα  ορ
ικασίας. 

κασίας του δ

μα Ι της Διακ

αι υποχρεωτι
ρόσωπό  το
κταση  και  τ
άθε μέλους  τ

Όμιλος  Μετ

Όμιλος  Μετ
κού 

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ορριφθεί  σε

με  βάση  τον

ά ψηφία. 

λόγησης των

πόφαση  της
ρθρο  17.  Οι
προσφοράς

ράφως  τους
 υποβάλει ή
ιζόμενα  στο

διαγωνισμού

κήρυξης, για

ικά είτε από
υς  νομίμως
το  είδος  της
της  ένωσης,

ταλυκειακής

ταλυκειακής

ε 

ν 

ν 

ς 
ι 
ς 

ς 
ή 
ο 

ύ 

α 

ό 
ς 
ς 
, 

ς 

ς 



Σε  περίπτω
δεκτοί  εφό
διαγωνισμό
της  παρούσ
προσφορών
παραληφθο
αναθέτουσα

Οι  προσφο
αναγράφον

για το έργ

με  αναθέτ
Γεωργικής Σ

και ημερομ
μ.μ. 

Ο  κυρίως  φ
οποία  ανα
(μεμονωμέν
στοιχεία επ

Εντός του κ

α) 
Προσφορά»
βάσει του σ

β) ξ
καταστεί  το
περιέχει τα 

Οι ως άνω ξ

Προσφορές
υποβολής  τ
Διαγωνισμο

Για  τυχόν 
πρακτικό τ
κατοχή  της
στο πρωτόκ
Οι προσφορ

α) α

β) τ

γ)  σ
τους  οικον
εξουσιοδοτ

ωση  ταχυδρο
όσον  έχουν 
ό, το αργότερ
σας.  Η  ανα
ν  που  απο
ούν  φάκελο
α αρχή ειδοπ

ορές  υποβάλ
νται ευκρινώ

γο «Τοwards
developme

τουσα  αρχή
Σχολής 

μηνία λήξης 

φάκελος  της
αγράφει  το 
νου  ή  ένωσ
πικοινωνίας (

υρίως φακέλ

ξεχωριστός 
», που περιλ
σχετικού υπο

ξεχωριστός σ
ούτο  αντιλη
οικονομικά 

ξεχωριστοί σ

ς που περιέρ
του  άρθρου
ού. 

προσφορές
ης την εκπρ
ς  ή  που παρ
κολλο της α
ρές υπογράφ

από τον ίδιο 

το νόμιμο εκπ

σε περίπτωσ
νομικούς  φ
τημένο.  

    

ομικής  αποσ
πρωτοκολλ

ρο μέχρι την
αθέτουσα  αρ
οστέλλονται 
ι  ή  άλλα  έ
ποιηθεί εγκα

λλονται  μέσα
ώς τα ακόλου

s farms with 
ent managem

ή  τον  Όμιλ

προθεσμία

ς  προσφορά
διαγωνισμό
σης),  δηλαδ
(ταχυδρομικ

λου της προσ

σφραγισμέν
λαμβάνει το 
οδείγματος τ

σφραγισμένο
πτό,  επί  πο
στοιχεία της

σφραγισμένο

ρχονται στην
υ  1.5  της  π

ς  που  υποβ
ρόθεσμη υπο
ρελήφθη η 
αναθέτουσα 
φονται και μ

τον προσφέ

πρόσωπο το

ση ένωσης ο
φορείς  που

  Σελίδα 20

τολής  ή  κατ
ληθεί  στο  π
ν ημερομηνία
ρχή  δεν  φέ
ταχυδρομικ
γγραφα  από
αίρως. 

α  σε  σφραγ
θα: 

Φάκ
zero carbon
ment strateg

ος  Μεταλυκ

ς υποβολής 

ς  συνοδεύετ
ό  στον  οπο
δή  επωνυμία
ή διεύθυνση

σφοράς περ

νος  φάκελος
Τυποποιημέ
της παρούσα

ος φάκελος 
οινή  απόρρι
ς προσφοράς

οι φάκελοι φ

ν αναθέτουσ
παρούσας,  δ

βάλλονται  ε
οβολή (ακρι
συστημένη 
αρχής) και 
ονογράφοντ

έροντα (σε πε

ου νομικού π

οικονομικών 
υ  αποτελού

    

Int

and Natio

τάθεσης  στο
πρωτόκολλο
α και ώρα το
έρει  ευθύνη
κά  ούτε  για
ό  οποιοδήπ

γισμένο  φάκ

ελος Προσφ
n – waste‐ ‐ a
gies for Balka

κειακής  Εκπ

ς προσφορώ

 

ται  από  αίτ
οίο  αφορά, 
α  (ή  ονομα
η, αριθμό τηλ

ιλαμβάνοντα

ς,  με  την  έν
ένο Έντυπο Υ
ας Διακήρυξη

(κλεισμένος
ιψης),  με  τη
ς. 

φέρουν επίση

σα αρχή με 
δεν  αποσφρ

εκπρόθεσμα
ιβή ημερομ
επιστολή α
τις απορρίπ
ται ανά φύλλ

ερίπτωση φυ

προσώπου (σ

φορέων πο
ύν  την  ένω

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ο  πρωτόκολλ
ο  της  αναθ
ου διαγωνισ
  για  τυχόν 
α  καθυστερ
ποτε  ταχυδρ

κελο  (κυρίω

φοράς 
and water foo
an Agricultur

παίδευσης 

ών τη Τρίτη,

τηση  υποβολ
τα  στοιχεί

ατεπώνυμο 
λεφώνου, fa

αι τα ακόλου

νδειξη  «Δικα
Υπεύθυνης Δ
ης. 

ς με τρόπο π
ην  ένδειξη  «

ης τις ενδείξε

οποιοδήποτ
αγίζονται,  α

α,  η  Επιτρο
ηνία και ώρ
από  την ανα
πτει ως μη κ
λο για λογαρ

υσικού προσ

σε περίπτωσ

ου υποβάλλε
ωση  είτε 

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

λο,  οι  φάκελ
έτουσας  αρ
σμού, όπως ο
ελλείψεις 

ρήσεις  στην
ρομικό  κατά

ς  φάκελος), 

otprint: A ro
al Sector – B

και  Κατάρτι

6 Αυγούστο

λής  προσφο
ία  ταυτότητ
φυσικού  πρ
x, e‐mail). 

υθα: 

αιολογητικά 
Δήλωσης και

που δε μπορ
«Οικονομική 

εις του κυρίω

τε  τρόπο, πρ
αλλά  παραδ

οπή  Διαγων
α που περιή
αθέτουσα αρ
ανονικές. 
ριασμό του ο

σώπου),  

η νομικού πρ

ει  κοινή προ
από  εκπρό

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

λοι  προσφορ
ρχής  που  δ
ορίζονται στ
του  περιεχο
ν  άφιξή  του
άστημα,  ακό

  στον  οποίο

oadmap for s
BalkanROAD 

ισης  της  Α

ου 2019   και

οράς  στο  δια
τας  του  πρ
ροσώπου), 

ά  Συμμετοχή
ι την Τεχνική

ρεί να ανοιχθ
  Προσφορά

ως φακέλου

ριν από  την 
δίδονται  στη

νισμού  σημ
ήλθε η προσ
ρχή ή  που 

οικονομικού 

ροσώπου) κα

οσφορά,  είτε
όσωπό  του

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ράς  γίνονται
διεξάγει  τον
ο άρθρο 1.5
ομένου  των
υς.  Δεν  θα
μα  κι  αν  η

ο  πρέπει  να

ustainable 
 

Αμερικανικής

ι ώρα 15:00

αγωνισμό,  η
οσφέροντος
απαραίτητα

ς  –  Τεχνική
ή Προσφορά

θεί χωρίς να
ά»,  ο  οποίος

. 

ημερομηνία
ην  Επιτροπή

μειώνει  στο
σφορά στην
κατατέθηκε

φορέα : 

αι  

ε από όλους
υς  νομίμως

ι 
ν 
5 
ν 
α 
η 

α 

ς 

0 

η 
ς 
α 

ή 
ά 

α 
ς 

α  
ή 

ο 
ν 
ε 

ς 
ς 



Στην προσφ
μέλους  της
εκπρόσωπο

Από  τον  πρ
χαρακτήρα,
χαρακτηρίζε
δήλωσή του
εμπιστευτικ

Δεν  χαρακτ
ποσότητες, 
την αξιολόγ

 2.4.3  Περιε

2.4.3.1  Τα 
διαδικασία 
στην  παρ. 
διακήρυξης
επεξεργάσι

Οι  ενώσεις 
οικονομικό 

2.4.3.2  Ο  φ
Ανάδοχος ε

 Σύν
παρ

 Περ
του

 Ανά
του

 Ανά
απα

 Περ
διά

 Βιο

Οι  οικονομ
υπεργολαβί

2.4.4  Περιε
προσ

Η Οικονομι
στο  ΠΑΡΑΡ
υπογεγραμ

Στην  τιμή  π
κείμενη νομ
τον τρόπο π
τη διάρκεια

φορά απαρα
ς  ένωσης 
ος/συντονιστ

ροσφέροντα
, σύμφωνα μ
ει πληροφορ
υ, αναφέρει 
κότητα της σ

τηρίζονται  ω
την οικονομ

γησή της. 

εχόμενα Φα

στοιχεία  κ
περιλαμβάν
4  του  άρθρ
ς. Οι προσφέ
ιμη μορφή α

  οικονομικώ
φορέα που 

φάκελος  «Δι
εκτός των αν

ντομη Περιγρ
ρούσας που 

ριγραφή από
υ αντικειμένο

άλυση‐ ειδίκ
υ αντικειμένο

άλυση του α
αιτούμενα π

ριγραφή  του
άφορα επίπεδ

γραφικά σημ

ικοί  φορείς 
ίας σε τρίτου

εχόμενα Φα
σφορών 

ική Προσφορ
ΡΤΗΜΑ  III 
μένο. 

περιλαμβάνο
μοθεσία, μη
που προβλέπ
α της σύμβασ

    

αιτήτως πρέπ
(συμπεριλαμ
τής αυτής. 

α  σημαίνοντ
με τα οριζόμ
ρίες ως εμπισ
ρητά όλες τ

συγκεκριμένη

ως  εμπιστευτ
μική προσφο

ακέλου «Δικα

και  δικαιολο
νουν  το  τυπ
ρου  79  του 
έροντες συμ
ρχείου doc, 

ών  φορέων  π
συμμετέχει 

ικαιολογητικ
ωτέρω πρέπ

ραφή  του Ο
αποδεικνύο

ό τον οικονο
ου της σύμβα

ευση της κα
ου της σύμβα

ντικειμένου 
αραδοτέα κα

υ  τρόπου  κα
δα διοίκηση

μειώματα τη

αναφέρουν
υς, καθώς κα

ακέλου «Οικ

ρά συντάσσε
της  παρού

ονται  οι  υπέ
 συμπεριλα
πεται στα έγγ
σης και δεν α

  Σελίδα 21

πει να προσδ
μβανομένης 

ται  τα  στοιχ
μενα στο άρ
στευτικές, λό
τις σχετικές δ
ης πληροφορ

τικές  πληρο
ορά και τα σ

αιολογητικά

ογητικά  για
ποποιημένο 
ν.  4412/20

μπληρώνουν 
και αποτελε

που  υποβάλ
στην ένωση.

κά  Συμμετοχ
πει να περιέχ

Οικονομικού 
υν την κάλυ

ομικό φορέα 
ασης 

ταλληλόλητα
ασης 

της σύμβασ
αι το χρονοδ

ατανομής  τω
ς 

ης Ομάδας Έρ

ν  το  τμήμα  τ
αι τους υπερ

κονομική Πρ

εται με βάσ
σας.  Το  έν

έρ  τρίτων  κρ
μβανομένου
γραφα της σ
αναπροσαρμ

    

Int

and Natio

διορίζεται η
της  καταν

χεία  εκείνα 
ρθρο 21 του 
όγω ύπαρξη
διατάξεις νό
ρίας. 

οφορίες  σχετ
στοιχεία της τ

ά Συμμετοχή

α  την  συμμ
έντυπο  υπε
016,  σύμφων
το σχετικό 

εί αναπόσπα

λλουν  κοινή
. 

χής  ‐  Τεχνική
χει επίσης τα

Φορέα και 
ψη των τεχν

 του πως αν

ας και αποτε

σης σε ενότη
διάγραμμα 

ων  αρμοδιο

ργου 

της  σύμβαση
ργολάβους π

ροσφορά» /

η το έντυπο
ντυπο  πρέπ

ρατήσεις,  ως
υ Φ.Π.Α.,  για
σύμβασης. Ο
μόζονται. 

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

 έκταση και
νομής  αμοι

της  προσφο
ν. 4412/16 
ς τεχνικού ή
όμου ή διοικ

τικά  με  τις  τ
τεχνικής προ

ς ‐ Τεχνική Π

μετοχή  των 
ύθυνης  δήλ
να  με  την  π
πρότυπο ΤΕ
στο τμήμα τ

  προσφορά

ή  Προσφορά
α παρακάτω:

Πίνακα Έργω
νικών προδια

ντιλαμβάνετα

ελεσματικότ

ητες εργασιώ

οτήτων  στα 

ης  που  προτ
ου προτείνο

/  Τρόπος σύ

ο οικονομική
πει  να  είνα

ς  και  κάθε  ά
α την παροχ
Οι προσφερό

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

το είδος τη
βής  μεταξύ

οράς  του  π
. Εφόσον έν
εμπορικού α

κητικές πράξ

τιμές  μονάδ
οσφοράς πο

Προσφορά» 

προσφερόν
λωσης  (Τ.Ε.Υ
παράγραφο 
ΥΔ το οποίο
ης διακήρυξ

,  υποβάλλου

ά»  που  θα  υ

ων συναφών
αγραφών 

αι το αντικεί

ητας της μεθ

ών και σύνδε

μέλη  της  Ο

τίθενται  να 
υν. 

νταξης και υ

ς προσφορά
αι  συμπληρ

άλλη  επιβάρ
ή των υπηρε
μενες τιμές ε

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ης συμμετοχ
ύ  τους),  κα

που  έχουν  ε
νας οικονομι
απορρήτου,
ξεις που επιβ

δος,  τις  προ
ου χρησιμοπο

  

ντων  στη  δ
Υ.Δ.),  όπως  π
2.2.7.1.  της

ο έχει αναρτ
ξης (Παράρτη

υν  το  Τ.Ε.Υ.

υποβάλει  ο 

ν  με  το αντι

ίμενο και τις

θοδολογίας 

εσή τους με 

Ομάδας  Έργ

αναθέσουν 

υποβολής ο

άς, που περι
ωμένο  και 

ρυνση,  σύμφ
εσιών στον 
είναι σταθερ

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ής του κάθε
αθώς  και  ο

εμπιστευτικό
ικός φορέας
 στη σχετική
βάλλουν την

σφερόμενες
οιούνται για

διαγωνιστική
προβλέπεται
ς  παρούσας
ηθεί, και σε
ημα VI), 

Δ.  για  κάθε

υποψήφιος

ικείμενο  της

ς απαιτήσεις

υλοποίησης

τα ελάχιστα

γου  και  στα

υπό  μορφή

οικονομικών

ιλαμβάνεται
κατάλληλα

φωνα  με  την
τόπο και με
ρές καθ’ όλη

ε 
ο 

ό 
ς 
ή 
ν 

ς 
α 

ή 
ι 
ς 
ε 

ε 

ς 

ς 

ς 

ς 

α 

α 

ή 

ν 

ι 
α 

ν 
ε 
η 



Οι οικονομ
χρόνος  απα
αποζημίωσ
απαιτούμεν
πλήρους  κά
έργου  (π.χ.
μελετών, κ.

Μη  πλήρω
απαράδεκτε
προκύπτει μ
102  του  ν. 
τεκμηριώνε

2.4.5  Χρόν

Οι  υποβαλλ
ημερών από

Προσφορά 

Η  ισχύς  της
αρχή, πριν 
τα  οριζόμεν
ανώτατο όρ

Μετά  τη  λ
αποτελέσμα
περίπτωση,
οικονομικοί
προσφορά 
ανώτατου 
συνεχίζεται

2.4.6  Λόγο

H  αναθέτο
απορρίπτει,

α  H  αναθέτ
απορρίπτει,

α) η οποία 
συγκεκριμέ
προσφορών
(Περιεχόμεν
προσφορών
(Πρόσκληση

β)  η  οποί
συμπλήρωσ
κατά  την  α
διακήρυξης

ικές προσφο
ασχόλησης  τ
η  των  μελώ
νων ανθρωπ
άλυψης  κάθ
.  μετακινήσε
α. συναφή κ

ωση  των  πρ
ες  επίσης  θ
με σαφήνεια
4412/2016 
εται από την 

νος ισχύος τω

λόμενες  πρ
ό την επόμεν

η οποία ορίζ

ς προσφορά
από τη λήξη
να  στο  άρθρ
ριο για χρονι

λήξη  και  το
ατα  της  δια
,  αιτιολογημ
ί  φορείς  πο
και  την  εγγ
ορίου  παρά
ι με όσους π

οι απόρριψη

υσα  αρχή  μ
, σε κάθε πε

τουσα  αρχή
, σε κάθε πε

δεν υποβάλ
ένα  στις  παρ
ν),  2.4.3.  (Π
νο  φακέλο
ν),  2.4.5.  (Χρ
η υποβολής 

α  περιέχει 
ση  ή  διόρθω
αποσαφήνισ
ς, 

    

ορές πρέπει 
των  μελών 
ών  της  ομά
πομηνών, καθ
ε μισθολογι
εις  της  ομάδ
κόστη).    

ροαναφερθέν
θα  απορρίπτ
α η προσφερ
γ)  και  η  τιμ
αναθέτουσα

ων προσφορ

οσφορές  ισ
νη της διενέ

ζει χρόνο ισχ

άς μπορεί  να
η της, με αντ
ρο  72  παρ. 
ικό διάστημα
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ομικούς  φορ

ροβλεπόμενο

τούτο  ζητηθε
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ομικών φορέ

ρεση, 

ναπροσαρμο

ζει  ελλείψε
και αποκλίσε

  Σελίδα 23

έχει παράσχ
αι  αποδεκτή 
102 του ν. 44

φορά  

προσφέρον
ν περίπτωση
ων που συμ

ογής, 

ις  ως  προς 
εις ως προς τ

    

Int

and Natio

χει τις απαιτ
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3.  ΔΙΕΝ

3.1  Αποσ

3.1.1  Αποσ

Ο Πρόεδρο
διαπιστώσε
υποβολής 
καταχώρησ
περίπτωση,
τηρηθεί η υ

Η  Επιτροπή
παραλαβής
φακέλους κ
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τοποθετούν
φυλάσσετα
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από την κοι
4412/2016.

Στην περίπτ
οικονομικώ
Διαγωνισμο

Η  αποσφρά
οικονομικώ

Τα αποτελέ
αναθέτουσα

Κατά των αν
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προσ

Μετά  την 
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υποβάλει ε
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ως  αποδεικ
διακήρυξης
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με διαβιβασ

• «ΦΑΚΕΛΟ

• Ο πλήρης 

• Το αντικεί

• Τα στοιχεί
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και ο προσω
όργανο αξιο
έγγραφα  α
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τη χορήγησ
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ειδοποίησής
κατ’ ανώτατ

έχουν  απο
αν. 

                      
ρο 103 του ν. 44
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οποίο θα ανα

ΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑ
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αναφέροντα
διαδικασία 

γ) η σύμβα
υπέχει  από
Δικαστηρίο

 

αση  έχει  υπο
, που θα απα

οχος,  κατά  τ
αι  στην  πα
σύναψης τη

ση δεν έπρε
ό  τις  Συνθή
υ της Ένωση

    

οστεί  ουσιώ
αιτούσε νέα 

το  χρόνο  της
αράγραφο  2
ης σύμβασης

επε να ανατε
κες  και  την
ης στο πλαίσ

  Σελίδα 29

ώδη  τροποπο
διαδικασία σ

ς  ανάθεσης
.2.3.1  και, 
ς, 

εθεί στον αν
ν  Οδηγία  20
ιο διαδικασί

    

Int

and Natio

οίηση,  κατά 
σύναψης σύ

της  σύμβασ
ως  εκ  τούτ

νάδοχο λόγω
014/24/ΕΕ, 
ίας δυνάμει 

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

την  έννοια 
ύμβασης  

σης,  τελούσ
του,  θα  έπρ

ω σοβαρής π
η  οποία  έχ
του άρθρου 

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

της  παρ. 4 

ε  σε  μια  απ
ρεπε  να  έχε

παραβίασης 
ει  αναγνωρ
258 της ΣΛΕ

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

του  άρθρου

πό  τις  κατασ
ει  αποκλεισ

των υποχρε
ιστεί  με  απ
ΕΕ. 

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

υ 132  του  ν.

στάσεις  που
στεί  από  τη

εώσεων που
πόφαση  του

. 

υ 
η 

υ 
υ 



5.  ΕΙΔ
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αποταμίευσ

αντίστοιχης

Για την πλη

ασφαλιστικ

Η  εξόφλησ
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έλεγχο και τ

5.1.2. Toν Α
κείμενη νομ
τρόπο που π

α)  Κράτηση
αρχικής,  κα
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πέντε  έτη 

απευθείας 

ισχύει;  

Εάν ναι, ανα

α)  Ημερο

προσδιορίζο

τον λόγο ή τ

β) Προσδιορ

γ)  Εάν  ο

απόφαση: 

Σε  περίπτω

φορέας  έχε

αξιοπιστία 

αποκλεισμο

Εάν ναι, περ

3 παρ. 1 ορίζο

μμετοχή σε εγ

ροδοκίαx,xi· 

άτηxii· 

μοκρατικά εγ

μιμοποίηση εσ

δική εργασία

σχετίζονται με

μετάκλητη  κατ

μικού φορέα 

αι  μέλος  το

του  οργάνου

φάσεων ή ελέ

υ  παρατίθεν

ική  απόφαση

κατά  το  μέγ

περίοδος  απ

αφέρετεxviii: 

ομηνία  της

οντας ποιο απ

τους λόγους τ

ρίστε ποιος έχ

ορίζεται  απ

ωση  καταδικασ

ει  λάβει  μέτ

του  παρά 

ού («αυτοκάθα

ριγράψτε τα μ

    

Α: Λόγοι α

ονται οι ακόλο

κληματική ορ

γκλήματα ή εγ

σόδων από πα

α και άλλες μο

ε ποινικές κα

ταδικαστική  α

ή οποιουδήπ

υ  διοικητικο

  ή  έχει  εξου

έγχου σε αυτ

νται  ανωτέρω

η  η  οποία  έχε

ιστο  ή  στην 

ποκλεισμού  π

ς  καταδικα

πό τα σημεία

της καταδίκης,

χει καταδικασ

πευθείας  στ

στικής  απόφα

τρα  που  να 

την  ύπαρξ

αρση»)xx; 

μέτρα που λήφ
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Μέρο

αποκλεισμού

ουθοι λόγοι α

ργάνωσηix· 

γκλήματα συν

αράνομες δρ

ορφές εμπορί

ταδίκες:

απόφαση  εις

ποτε προσώπ

ού,  διευθυντ

σία  εκπροσώ

ό για έναν απ

ω  (σημεία  1

ει  εκδοθεί  πρ

οποία  έχει 

που  εξακολου

στικής  από

α 1  έως 6 αφο

, 

στεί [ ]· 

την  καταδικ

ασης,  ο  οικον

αποδεικνύο

η  σχετικού 

φθηκανxxi:

    

Int

and Natio

ς III: Λόγοι απ

ύ που σχετίζον

αποκλεισμού:

νδεόμενα με 

αστηριότητες

ίας ανθρώπω

Απ

ς  βάρος 

πουxvi το 

ικού  ή 

ώπησης, 

πό τους 

1‐6),  ή 

ριν  από 

οριστεί 

υθεί  να 

[] Ν

 

 

 

Εάν

ανα

έκδ

εγγ

[……

όφασης 

ορά και 

καστική 

α) Η

σημ

λόγ

 

β) [

γ) 

σχε

Εάν

ανα

έκδ

εγγ

[……

νομικός 

ουν  την 

λόγου 

[] Ν

[……

 

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ποκλεισμού

νται με ποινικ

τρομοκρατικ

ς ή χρηματοδ

ωνxv. 

άντηση:

Ναι [] Όχι

ν  η  σχετική 

αφέρετε:  (δια

δοσης,  επα

γράφων): 

…][……][……][…

Ημερομηνία:[

μείο‐(‐α): [   ],

γος(‐οι):[   ] 

[……] 

Διάρκεια  τη

ετικό(‐ά) σημε

ν  η  σχετική 

αφέρετε:  (δια

δοσης,  επα

γράφων): 

…][……][……][…

Ναι [] Όχι 

…]

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

κές καταδίκες

ές δραστηριό

ότηση της τρο

τεκμηρίωση 

αδικτυακή  διε

κριβή  στοι

……]xvii 

   ],  

  

ς  περιόδου 

είο(‐α) [   ] 

τεκμηρίωση 

αδικτυακή  διε

κριβή  στοι

……]xix 

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ςviii 

ότητεςxiii· 

ομοκρατίαςxiv

διατίθεται  η

εύθυνση,  αρχ

ιχεία  αναφ

αποκλεισμο

διατίθεται  η

εύθυνση,  αρχ

ιχεία  αναφ

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

v· 

ηλεκτρονικά, 

χή  ή  φορέας 

φοράς  των 

ύ  [……]  και 

ηλεκτρονικά, 

χή  ή  φορέας 

φοράς  των 



Πληρωμ

1)  Ο  ο

υποχρε

εισφορ

στη χώρ

 

 

 

Εάν όχι

α) Χώρα

β) Ποιο

γ)Πως δ

1) Μέσω

‐ Η εν λ

‐  Αναφ

απόφασ

‐  Σε  π

ορίζετα

αποκλε

2) Με ά

δ)  Ο 

υποχρε

εισφορ

συμπερ

δεδουλ

υπαγόμ

καταβο

Εάν η σ

φόρων 

ηλεκτρο

Β: Λόγοι π

ή φόρων ή ει

οικονομικός 

εώσεις  του  ό

ρών  κοινωνικ

ρα στην οποία

ι αναφέρετε:  

α ή κράτος μέ

ο είναι το σχετ

διαπιστώθηκε

ω δικαστικής 

λόγω απόφασ

φέρατε  την 

σης 

περίπτωση  κ

αι απευθείας 

εισμού: 

άλλα μέσα; Δι

οικονομικός

εώσεις του είτ

ές  κοινωνι

ριλαμβανόμεν

λευμένων  τό

μενος  σε  δ

ολή τους ;xxiii 

σχετική τεκμηρ

ή  εισφορών

ονικά, αναφέρ

    

που σχετίζοντα

ισφορών κοιν

φορέας  έχει

σον  αφορά  τ

κής  ασφάλισ

α είναι τυχόν 

έλος για το οπ

τικό ποσό; 

ε η αθέτηση τ

ή διοικητικής

η είναι τελεσί

ημερομηνία 

καταδικαστική

σε αυτήν,  τη 

ευκρινήστε: 

ς  φορέας 

τε καταβάλλο

ικής  ασφάλ

νων    κατ

όκων  ή  τ

δεσμευτικό  δ

ρίωση όσον α

ν  κοινωνικής 

ρετε: 
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αι με την κατα

νωνικής ασφά

ι  εκπληρώσε

την  πληρωμή

ηςxxii,  στην  Ε

εγκατεστημέν

ποίο πρόκειτα

ων υποχρεώσ

ς απόφασης;

ίδικη και δεσμ

καταδίκης  ή

ής  απόφασης

διάρκεια  της

έχει  εκπληρ

οντας τους φό

λισης  που 

τά  περίπτω

ων  προστίμ

διακανονισμό 

αφορά την κατ

ασφάλισης 

    

Int

and Natio

αβολή φόρων

άλισης: Α

ι  όλες  τις 

ή φόρων  ή 

Ελλάδα  και 

νος ; 

ι: 

σεων; 

μευτική; 

ή  έκδοσης 

ς,  εφόσον 

ς περιόδου 

ρώσει  τις 

όρους ή τις 

οφείλει 

ωση,  των 

μων,  είτε 

  για  την 

ταβολή των 

διατίθεται 

 

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ν ή εισφορών

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι 

ΦΟΡΟΙ

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Ό

‐[] Ναι [] Όχι 

 

‐[……]· 

 

‐[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχ

Εάν  ναι, 

αναφερθούν

λεπτομερείς 

πληροφορίες

[……] 

(διαδικτυακή

έκδοσης,  επ

εγγράφων): x

[……][……][……

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ν κοινωνικής α

ΕΙΣΦ

ΑΣΦ

Όχι  

 

χι  

να 

 

ς 

α)[…

 

β)[…

 

 

γ.1) 

‐[] Ν

 

‐[……

 

‐[……

 

 

γ.2)

δ) []

Εάν 

λεπτ

πλη

[……

ή  διεύθυνση

πακριβή  στοιχ
xxiv 

…] 

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ασφάλισης  

ΦΟΡΕΣ  ΚΟΙΝ

ΦΑΛΙΣΗΣ 

……]· 

……] 

[] Ναι [] Όχι  

Ναι [] Όχι  

…]· 

…]· 

[……]· 

] Ναι [] Όχι  

ναι, να αναφ

τομερείς 

ροφορίες 

…] 

η,  αρχή  ή 

χεία  αναφορ

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ΝΩΝΙΚΗΣ 

φερθούν 

φορέας 

ράς  των 



Γ: Λ

Πληροφ

σύγκρο

παράπτ

Ο οικον

υποχρε

κοινων

Βρίσκετ

τις ακόλ

α) πτώχ

β) διαδ

γ) ειδικ

δ)  αναγ

δικαστή

ε)  έχ

συμβιβ

στ) ανα

ζ)  σε  ο

από  πα

διατάξε

Εάν ναι

‐ Παραθ

‐ Διευκ

οικονομ

σύμβασ

εθνικής

συνέχε 

υπό αυ

Εάν  η 

αναφέρ

Έχει  δ

επαγγε

Εάν ναι

Λόγοι που σχε

φορίες  σχετι

ουση  συμφ

τωμα 

νομικός φορέα

εώσεις  του σ

ικού και εργα

ται  ο  οικονομ

λουθες κατασ

χευση, ή  

ικασία εξυγία

κή εκκαθάριση

γκαστική διαχ

ήριο, ή 

χει  υπαχθεί 

ασμού, ή  

αστολή επιχειρ

οποιαδήποτε 

αρόμοια  διαδ

εις νόμου 

ι: 

θέστε λεπτομ

ρινίστε τους λ

μικός  φορέα

ση,  λαμβανό

ς  νομοθεσίας

συνέχιση  τη

τές τις περιστ

σχετική  τεκ

ρετε: 

διαπράξει  ο

ελματικό παρά

ι, να αναφερθ

    

ετίζονται με α

ικά  με  πιθα

φερόντων 

ας έχει, εν γνώ

τους  τομείς  τ

ατικού δικαίο

μικός φορέας 

στάσειςxxvi : 

ανσης, ή 

η, ή 

χείριση από ε

σε  διαδ

ρηματικών δρ

ανάλογη  κατ

δικασία  προβ

μερή στοιχεία:

λόγους για το

ας,  θα  δύνατ

όμενης  υπόψ

ς  και  των  μέ

ς  επιχειρημα

τάσειςxxvii  

κμηρίωση  δια

ο  οικονομικό

άπτωμαxxviii; 

θούν λεπτομε
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αφερεγγυότη

ανή  αφερεγ

ή  επαγγ

ώσει του, αθε

του περιβαλλ

υxxv; 

σε  οποιαδήπ

εκκαθαριστή 

ικασία  πτω

ραστηριοτήτω

άσταση  προκ

βλεπόμενη  σε

 

ους οποίους ω

ται  να  εκτελ

ψη  της  εφαρ

έτρων  σχετικ

τικής  του  λει

ατίθεται  ηλεκ

ός  φορέας 

ρείς πληροφο
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ητα, σύγκρουσ

γγυότητα, 

γελματικό 

Α

ετήσει τις 

λοντικού, 

[]

Ε

π

τη

(«

[]

Ε

λ

ποτε  από 

ή από  το 

ωχευτικού 

ων, ή  

κύπτουσα 

ε  εθνικές 

ωστόσο ο 

λέσει  τη 

ρμοστέας 

κά  με  τη 

ιτουργίας 

κτρονικά, 

[]

‐[

‐[

(δ

έκ

ε

σοβαρό 

ορίες: 

[]

[.

 

Ε

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

ση συμφερόν

Απάντηση:

 Ναι [] Όχι

άν ναι, ο οικο

που  να αποδε

ην  ύπαρξη 

«αυτοκάθαρσ

 Ναι [] Όχι 

άν  το  έχει  π

ήφθηκαν: [……

 Ναι [] Όχι

[.....................

[.....................

διαδικτυακή 

κδοσης,  επα

γγράφων): […

 Ναι [] Όχι

.....................

άν ναι, έχει λ

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ντων ή επαγγε

ονομικός φορ

ικνύουν  την 

αυτού  του  λ

η»); 

ράξει,  περιγρ

….............] 

..] 

..] 

διεύθυνση, 

ακριβή  στοιχε

…][……][……] 

.] 

λάβει ο οικονο

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ελματικό παρ

ρέας έχει λάβε

αξιοπιστία  το

λόγου  αποκ

ράψτε  τα  μέτ

αρχή  ή 

χεία  αναφορ

ομικός φορέα

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

ράπτωμα 

ει μέτρα 

ου παρά 

λεισμού 

τρα  που 

φορέας 

άς  των 

ας μέτρα 



Έχουν 

μέσα σ

ημερομ

προσφο

από  τα

Επιθεώ

νομοθε

υπουργ

εκάστοτ

σοβαρό

τρεις  (

πράξεις

όργανα

παραβά

την  α

αθροισ

Έχει  συ

άλλους

του αντ

Εάν ναι

Γνωρίζε

σύγκρο

του στη

Εάν ναι

Έχει  πα

συνδεδ

αρχή ή 

αναμει

σύναψη

Εάν ναι

Έχει  ε

επαναλ

ουσιώδ

επιβληθεί  σε

σε  χρονικό  διά

μηνία  λήξης

οράς: αα) τρε

α  αρμόδια 

ώρησης  Εργασ

εσίας  που  χα

γική απόφαση

τε  ισχύει,  ω

ότητας,  οι  οπ

(3)  διενεργηθ

ς επιβολής πρ

α  του  Σώμα

άσεις  της  εργ

αδήλωτη  εργ

στικά από δύο 

υνάψει  ο  οικ

ς  οικονομικού

ταγωνισμού; 

ι, να αναφερθ

ει  ο  οικονομ

ουσης  συμφε

η διαδικασία α

ι, να αναφερθ

αράσχει  ο  ο

δεμένη  με  αυ

 στον αναθέτ

ιχθεί  στην 

ης της σύμβα

ι, να αναφερθ

επιδείξει  ο 

λαμβανόμενη 

δους  απαίτη

    

ε  βάρος  του

άστημα δύο  (

ς  της  προ

εις (3) πράξει

ελεγκτικά  ό

σίας  για  παρα

αρακτηρίζοντα

η 2063/Δ1632

ως  «υψηλής»

ποίες  προκύπ

θέντες  ελέγχ

ροστίμου από

ατος  Επιθεώρ

γατικής  νομο

γασία,  οι 

 (2) διενεργηθ

κονομικός  φο

ύς φορείς με 

θούν λεπτομε

μικός  φορέας

ερόντωνxxix, 

ανάθεσης της

θούν λεπτομε

οικονομικός  φ

υτόν  συμβουλ

τοντα φορέα 

προετοιμασ

σηςxxx; 

θούν λεπτομε

οικονομικός 

πλημμέλειαx

σης  στο  πλ
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  οικονομικού

(2)  ετών πριν

οθεσμίας  υ

ς επιβολής πρ

ργανα  του 

αβάσεις  της  ε

αι,  σύμφωνα

2/2011  (Β΄ 26

»  ή  «πολύ 

πτουν  αθροιστ

χους,  ή  ββ) 

τα αρμόδια ε

ρησης  Εργασ

οθεσίας  που 

οποίες  προ

θέντες ελέγχο

ορέας  συμφω

σκοπό  τη  στρ

ρείς πληροφο

ς  την  ύπαρξ

λόγω  της  συμ

 σύμβασης; 

ρείς πληροφο

φορέας  ή  επ

λές  στην  ανα

ή έχει με άλλ

ία  της  δια

ρείς πληροφο

φορέας  σο
xxxi  κατά  την 

λαίσιο  προηγ
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α

[]

Ε

λ

[.

ύ  φορέα, 

ν  από  την 

υποβολής 

ροστίμου 

Σώματος 

εργατικής 

α  με  την 

66),  όπως 

υψηλής» 

στικά  από 

δύο  (2) 

ελεγκτικά 

σίας  για 

αφορούν 

οκύπτουν 

ους. 

[]

[.

 

ωνίες με 

ρέβλωση 

ορίες: 

[]

[…

Ε

α

[]

Ε

λ

[…

ξη  τυχόν 

μμετοχής 

ορίες: 

[]

[.

πιχείρηση 

αθέτουσα 

λο  τρόπο 

αδικασίας 

ορίες: 

[]

[.

οβαρή  ή 

εκτέλεση 

γούμενης 

[]

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

αυτοκάθαρσης

 Ναι [] Όχι 

άν  το  έχει  π

ήφθηκαν:  

.........……] 

 Ναι [] Όχι

.....................

 Ναι [] Όχι

…...........] 

άν ναι, έχει λ

αυτοκάθαρσης

 Ναι [] Όχι 

άν  το  έχει  π

ήφθηκαν: 

……] 

 Ναι [] Όχι

........…] 

 Ναι [] Όχι

..................…]

 Ναι [] Όχι

national Coo
alkan‐Medit
ded by the E
f the particip

ς; 

ράξει,  περιγρ

.] 

λάβει ο οικονο

ς;  

ράξει,  περιγρ

] 

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

ράψτε  τα  μέτ

ομικός φορέα

ράψτε  τα  μέτ

ogramme
014‐2020"
ion (85%)
ries (15%) 

τρα  που 

ας μέτρα 

τρα  που 



δημόσι

αναθέτ

παραχώ

καταγγε

αποζημ

Εάν ναι

Μπορεί

α) δεν 

κατά  τη

για  τη

αποκλε

β) δεν έ

γ)  ήταν

δικαιολ

αρχή/α

δ) δεν έ

τη  διαδ

αρχής 

εμπιστε

αποφέρ

ανάθεσ

πληροφ

τις  απο

επιλογή

ιας  σύμβαση

τοντα  φορέα

ώρησης  που 

ελία  της 

μιώσεις ή άλλε

ι, να αναφερθ

ί ο οικονομικό

έχει κριθεί έν

ην  παροχή  τω

ην  εξακρίβω

εισμού ή την π

έχει αποκρύψ

ν σε  θέση  να 

λογητικά  που 

αναθέτοντα φο

έχει επιχειρήσ

δικασία  λήψ

ή  του  ανα

ευτικές  πληρ

ρουν  αθέμιτ

σης ή  να παρ

φορίες που εν

οφάσεις  που

ή ή την ανάθε

    

ης,  προηγού
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