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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  σχετικ
dtheod@af
BalkanRoad
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

κά  αιτήματ
fs.edu.gr    μ
d_ΕΧΤ",  το  α
ι  ηλεκτρονι
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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 
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σας διαδικασ
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ο Έντυπο Υπε

τικές  πληρο
οδιαγραφές
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μα ηλεκτρον

αλαβή των τε
ς κατά τις ερ

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

νίσεων 

τα  παροχή
με  θέμα  "Π
αργότερο  6 
ικά.  Αιτήματ

πορεί να παρ
ονομικοί φο
προσφορών 

ποτε λόγο, π
ασχεθεί το α
σφορών. 

ς σύμβασης 

σης θα είνα

ηροφορίες δ
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ηρωματικές 
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ηλεκτρονική 
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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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υρωπαϊκού 
άξεις,  το  δι
ραμμάτιο του
ού ποσού. Α
αθηκών και Δ
νται μετά τη 
ΑΡΑΡΤΗΜΑ 

λεσης  εκδίδ
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Αν συσταθεί
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ΙV) 

δεται  κατ’  ε
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τα ακόλουθ
οία απευθύν
υμία, τον Α.Φ
ερίπτωση ένω
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και  της  διζ
το  εκάστοτε
νέργειας  του
ποχρέωσης 
τε (5) ημερώ
πτωση των ε
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ότες της εγγυ
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αθώς  και  μετ

στωτικά  ιδρύ
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ί παρακαταθ
α τοκομερίδι
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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
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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
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η  εν  λόγω  χ
ητικό αυτό δ
στην περίπτω

                      
ωτικών εγγράφ
αποδεκτά ευκρ
να με τα οριζόμ
α πρωτότυπα ό
ου 1 του νόμου
εικτικά τα οποί
ται υπεύθυνη δ
την ημερομηνία
α και επικυρωμ
αποδεκτά  κα

από τους διαγω
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σπασμα του 
ού μητρώου 
χή του κράτο
ρέας, από το 
ς  άνω  αποσ
διωτικών κεφ
  ββ)  στις  π
του Διοικητ

ου. 

αι 2.2.2.3 πε
ους  ή  χώρας
είναι εν ισχύ
έχουν  εκδοθ
2.2.3 περίπτω

φορείς που ε
συμβιβασμό
ι  από  το αρ
ωπο δεν  έχε
ρας του οικο
ρων εκδίδετ
ρόσωπα  (ατο

ών δραστηρι
  αποδεικνύε
ύπωση  της 

ρθρου  2.2.2
ύ της Επιθεώ
λή του και α
οικονομικού
υποβολής π

υνη δήλωση 
ού, σύμφωνα

χώρα  δεν  εκ
δεν καλύπτε
ωση β΄ της π

                      
φων:  
ρινή φωτοαντίγ
μενα στο άρθρ
όσων ιδιωτικών
υ 4250/2014. 
ία αποτελούν ιδ
δήλωση στην ο
α υποβολής της
μένα αντίγραφα
αι  πρωτότυπα 
νιζόμενους.  
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σχετικού μη
 ή, ελλείψει
ους‐μέλους 
 οποίο προκ
σπάσματος 
φαλαιουχικώ
περιπτώσεις 
τικού Συμβο

ρίπτωση β΄ 
ς.  Σημειώνετ
ύ κατά τον χ
θεί  έως  τρε
ωση β’ θα πρ

είναι εγκατεσ
ό ή υπό ανα
μόδιο Πρωτ
ει  τεθεί  υπό
ονομικού φο
ται από το Γ.
ομικές  επιχε

ιοτήτων του 
εται  μέσω  τ
καρτέλας  “

2.2γ  της  πα
ώρησης Εργα
από το οποίο
ύ  φορέα  σε 
προσφοράς 

του προσφέ
α με το άρθρ

κδίδει  τέτοιο
ι όλες τις πε
παραγράφου

                     

γραφα από αν
ρο 36 παρ. 2 β) 
ν εγγράφων φέ

διωτικά έγγραφ
οποία βεβαιώνε
ς. 
α  
ή  νομίμως  επ

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

τρώου εκδο
αυτού, ισοδ
ή της χώρας
κύπτει ότι πλ
αφορά  και

ών εταιρειών
ανωνύμων 
υλίου, γγ) στ

πιστοποιητι
ται  ότι  τα  κ
ρόνο υποβολ
εις  (3)  μήνες
ρέπει να έχο

στημένοι στη
γκαστική δια
τοδικείο  της 
ό  εκκαθάριση
ρέα, το δε π
.Ε.Μ.Η., σύμ
ειρήσεις)  δεν

οικονομικού
της  ηλεκτρον
Στοιχεία  Μη

αρούσας,  π
ασιακών Σχέ
ο να προκύπτ
χρονικό  διά

έροντος οικο
ρο 74 του ν. 

ου  είδους  έγ
εριπτώσεις π
υ 2.2.2.3, το 

                     

τίγραφα ιδιωτι
του Κώδικα Δι
έρουν θεώρηση

φα, μπορεί να 
εται η ακρίβειά

πικυρωμένα  αν

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

θέντος έως τ
δύναμο έγγρ
ς καταγωγής 
ληρούνται αυ
ι  αα)  στις 
ν  (Ι.Κ.Ε.) και 
εταιρειών  (
τις περιπτώσ

κό που εκδί
κατά  περίπτ
λής τους ή σ
ς  πριν  από 
ουν εκδοθεί έ

ην Ελλάδα, τ
αχείριση ή ό
έδρας  του 
η  με  δικαστ
πιστοποιητικό
μφωνα με τις
ν προσκομίζ

ύ φορέα, για
νικής  πλατφ
ητρώου/  Επ

πιστοποιητικ
σεων, το οπ
τουν οι πράξ
άστημα  δύο

ονομικού φορ
4412/2016. 

γγραφο  ή  πι
που αναφέρο
έγγραφο ή τ

                     

ικών εγγράφων
κηγόρων (Ν 41
η από υπηρεσίε

γίνονται αποδε
ά τους και η οπ

ντίγραφα  των 

operation Pr
terranean 20
European Un
pating countr

τρεις (3) μήν
ραφο που εκ
 ή της χώρας
υτές οι προϋ
περιπτώσεις
προσωπικώ
(Α.Ε.),  τον  δ
σεις των συν

ίδεται από τ
τωση  πιστοπ
στην περίπτω
την  υποβολ
έως τρεις (3

τα πιστοποιη
ότι δεν έχουν
οικονομικού
τική απόφασ
ό ότι δεν έχ
ς κείμενες δ
ζουν πιστοπο

α τους εγκατ
φόρμας  της  Α
πιχείρησης”, 

κό  από  τη 
ποίο να έχει ε
ξεις επιβολή
ο  (2)  ετών  π

ρέα ότι δεν έ
 

ιστοποιητικό
ονται στις πα
το πιστοποιη

                      

ν τα οποία έχο
194/2013), καθ
ες και φορείς τ

εκτά και σε απ
ποία φέρει υπο

δικαιολογητικ

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

νες πριν από
κδίδεται από
ς όπου είναι
ϋποθέσεις. Η
ς  εταιρειών
ών εταιρειών
διευθύνοντα
νεταιρισμών

την αρμόδια
ποιητικά  της
ωση που δεν
λή  τους.  Τα
) μήνες πριν

ητικά ότι δεν
ν υπαχθεί σε
ύ φορέα.  Το
ση  εκδίδεται
ει τεθεί υπό
ιατάξεις, ως
οιητικό περί

τεστημένους
Ανεξάρτητης
όπως  αυτά

Διεύθυνση
εκδοθεί έως
ς προστίμου
ριν  από  την

έχει εκδοθεί

ό  ή  όπου  το
αραγράφους
ητικό μπορεί

                      

ουν επικυρωθεί
ώς και ευκρινή
ης περίπτωσης

λή φωτοτυπία,
γραφή έως και

ών  εγγράφων,

ό 
ό 
ι 
Η 
ν 
ν 
α 
ν 

α 
ς 
ν 
α 
ν 

ν 
ε 
ο 
ι 
ό 
ς 
ί 

ς 
ς 
ά 

η 
ς 
υ 
ν 

ί 

ο 
ς 
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ί 
ή 
ς 
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να αντικαθί
βεβαίωση, 
αρχής, συμ
της χώρας κ
ένορκες βεβ

Οι αρμόδιε
ότι δεν εκδί
καλύπτουν 
περίπτωση 
επιγραμμικ

Για  τις  λοιπ
φορέα ότι δ

B.2.  Για την
επαγγελματ
εμπορικού 
ημέρες πριν

Β.3. Για την
έγγραφα  π
φορείς προ

Α. Κατάλογο
με το αντικε

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: 

ο των δικαιο
είμενο της π

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 απαίτησ
ηριότητας)  π
ου  κράτους 
ποβολή τους

ης τεχνικής 
νύουν  την  ε

ολογητικών τ
παρούσας πρ

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

σης της παρα
προσκομίζου
εγκατάστασ
. 

ικανότητας τ
εκπλήρωση 

τεκμηρίωσης
ροκήρυξης, ό

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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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

ς των κυριότ
όπως έργα κα

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
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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

τερων επιτευ
αι συμβάσεις

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

υγμάτων και 
ς. 

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 

ι της εμπειρί

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

ίας σε σχέση

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.
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2.3  Κριτή

2.3.1  Κριτή

Κριτήριο  αν
βέλτιστης σ
με το τμήμα

 

Βαθμολο

1 

Η  κ
αντικ
της  τ
προσ

2 
Η  αν
εκπλ
να πρ

3 
Η  συ
στόχο
βαθμ

 

Βαθμολο

1 

Η  κ
αντικ
της  τ
προσ

2 
Η  αν
εκπλ
να πρ

3 
Η  συ
στόχο
βαθμ

 

2.3.2  Βαθμ

Η βαθμολό
βαθμούς  σ

ήρια Ανάθε

ήριο ανάθεσ

νάθεσης  της
σχέσης ποιότ
α. 

ογούμενες 

ατανόηση 
κατοπτρίζετα
τεχνικής  προ
σαυξάνει έως

νάλυση  και 
ήρωσης των
ροσαυξάνει 

υνάφεια  της
ους  του  έ
μολογείται επ

ογούμενες 

ατανόηση 
κατοπτρίζετα
τεχνικής  προ
σαυξάνει έως

νάλυση  και 
ήρωσης των
ροσαυξάνει 

υνάφεια  της
ους  του  έ
μολογείται επ

μολόγηση κα

γηση κάθε κ
στην  περίπτω

    

εσης 

σης 

ς  Σύμβασης 
τητας – τιμή

ΠΙ

Ειδικές Τεχ

των  στόχω
αι στην τεχνι
οσφοράς,  β
ς 40%. 

η  αποδοτι
ν παραδοτέω
έως 40%. 

ς  τεχνικής  π
έργου  και 
πιπλέον και 

ΠΙ

Ειδικές Τεχ

των  στόχω
αι στην τεχνι
οσφοράς,  β
ς 40%. 

η  αποδοτι
ν παραδοτέω
έως 40%. 

ς  τεχνικής  π
έργου  και 
πιπλέον και 

αι κατάταξη 

κριτηρίου αξ
ωση  που  ικ
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είναι  η  πλέ
ς. Τα κριτήρ
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ων  –  απαιτ
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προσφοράς 
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αθμολογείτα
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προσφοράς 
τις  αρχές 
δύναται να π

προσφορών

ξιολόγησης 
κανοποιούντ

    

Int

and Natio

έον  συμφέρο
ρια αναφέρο

ΤΜΗΜΑ 1

α. Κριτήρια

ιτήσεις (απ
η της συμμό

τήσεων  του
ρά  του φορέ
αι  επιπλέον

ν  μεθόδων
ογείται επιπλ

ως  προς  τ
της  κυκλι

προσαυξάνε

ΤΜΗΜΑ 2

β. Κριτήρια

ιτήσεις (απ
η της συμμό

τήσεων  του
ρά  του φορέ
αι  επιπλέον

ν  μεθόδων
ογείται επιπλ

ως  προς  τ
της  κυκλι

προσαυξάνε

ν  

σύμφωνα μ
ται  ακριβώς
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is co‐fund
onal Funds of

ουσα  από  ο
ονται στους π

 

α αξιολόγησ

αιτείται πα
όρφωσης)

υ  έργου, 
έα και η ποιό
και  δύνατα

και  των  μ
λέον και δύν

τους  ευρύτε
κής  οικονο
ει έως 20%.

 

α αξιολόγησ

αιτείται πα
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στην ειδική
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εντός αποκλε

    

Int

and Natio

ΛΟΓΗΣΗ Π

φορών  
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ων δικαιολο
κτικά  στοιχε
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ειδοποίησής
κατ’ ανώτατ

έχουν  απο
αν. 

                      
ρο 103 του ν. 44
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ευκρινώς: 

». 
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όδιες αρχές.

χο  των ως άν
που υποβλή
ώσει εντός π
αρχή  μπορε
ιπλέον ημέρε

μβάνουν  γν

The trans
erreg V‐B "B

is co‐fund
onal Funds of

πτωση αυτή ε

ή επιλέγει το
Η κλήρωση 
υπέβαλαν τι

μμετοχής,  τ
ια συνεδρία

με απόφαση
ροντες  

με την παράγ
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όσκλησης. Το

τωση που ο α
, κηρύσσετα
λε την αμέσω
ότητας τιμής

τάσεις  

ωση ένσταση
ς  από  την 
α  την  άσκη
ιν από την κ

η  υποβάλλ
μένα,  κατόπ
όμενα και σ
άροδο της ο

    

χος  αποκλείε
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σχετικής σύ
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εκτέλεσης κ
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Επιπροσθέτω

μέρος IV, ενό

απαιτείται σ

ε) Ο οικονομ

πληρωμής  ε

παράσχει  π

αναθέτουσα 

μέσω πρόσβ

μέλος αυτή δ

Εάν η σχετική

Τρόπος συμμ

Ο οικονομικό

σύμβασης απ

Εάν ναι, μερι
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α)  Αναφέρε

κοινοπραξία 

καθήκοντα …
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από κοινού σ

γ)  Κατά  πε

κοινοπραξίας

Τμήματα 
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οποία ο οικο

 

ως,  συμπληρ

ότητες Α, Β, Γ

στη σχετική δι

μικός φορέας 

εισφορών  κο

πληροφορίες 

αρχή ή στον

ασης σε εθνικ

διατίθεται δω

ή τεκμηρίωση
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Γ, ή Δ κατά πε
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θα είναι σε θ

οινωνικής  ασ
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Κατά  περίπ

αρμόδια/εξο

ανάθεσης δη

Εκπροσ

Ονοματ

συνοδε

γέννησ

Θέση/Ε

Ταχυδρ
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Ηλ. ταχ
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Εάν ναι, επισ

παρόντος μέ

και υπογεγρα
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ριλάβετε τις π

ς. 
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Δ: Πληρο

(Η  παρούσα

αναθέτουσα

Υπεργο

Ο  οικο
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μορφή 
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μορφή υπερ
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του οικονομ

οποίο  είνα

εποπτικού  τ

λήψης αποφ
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μοκρατικά εγ
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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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and Natio

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

α  ή  προηγ

είχε  ως  απο

προηγούμε

ες παρόμοιες

θούν λεπτομε

ός φορέας να 

νοχος σοβαρώ

ων  πληροφορ

ωση  της  απ

πλήρωση των 

ψει τις πληροφ

υποβάλλει  χ

απαιτούνται 

ορέα  

σει να επηρεά

ης  αποφάσε

αθέτοντα  φο

ροφορίες  πο

το  πλεονέκτη

άσχει  εξ αμελ

νδέχεται να ε

υ  αφορούν  τ

εση;  
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μενης  σύμβα

γούμενης  σ

οτέλεσμα  την 

ενης  σύμβα

κυρώσεις;  

ρείς πληροφο

επιβεβαιώσε

ών ψευδών δ

ριών  που  απα

πουσίας  των

κριτηρίων επ

φορίες αυτές,

χωρίς  καθυστέ

από  την  ανα

άσει με αθέμι

ων  της  αναθ

ορέα,  να  α

υ  ενδέχεται 

ημα  στη  δι

λείας παραπλ

πηρεάσουν ο

τον  αποκλεισ

    

Int

and Natio

ασης  με 

σύμβασης 

πρόωρη 

ασης  , 

ορίες: 

[…

Ε

α

[]

Ε

λ

[…

ει ότι:

ηλώσεων 

αιτούνται 

ν  λόγων 

πιλογής, 

έρηση  τα 

αθέτουσα 

ιτο τρόπο 

θέτουσας 

αποκτήσει 

να  του 

ιαδικασία 

λανητικές 

ουσιωδώς 

σμό,  την 

[]
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