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Α.Π.:   919/Θ 
 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ : 

1) του άρκρ. 24 (περί παρακράτθςθσ φόρου ςτο ειςόδθμα από εμπορικζσ 
επιχειριςεισ) του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Αϋ/22.3.1994) «Αφξθςθ αποδοχϊν 
Δθμοςίων Τπαλλιλων εν γζνει, ςφναψθ δανείων, υπό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
και δθμιουργία ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ υςτιματοσ Παρακολοφκθςθσ 
υναλλαγϊν επί Σίτλων με Λογιςτικι Μορφι (Άυλοι Σίτλοι) και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2) του ν. 2690/1999 (Αϋ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ 

3) του άρκρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρκρου 2 του ν. 3242/2004 «Ρυκμίςεισ για 
τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Κυβζρνθςθσ, τθ διοικθτικι διαδικαςία των 
ΟΣΑ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει (Α’ 102). 

4) του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικόσ Κϊδικασ» (ΦΕΚ Α’/153/10-7-2007), όπωσ ιςχφει 
5) του άρκρου 6 του ν. 3839/2010 «φςτθμα επιλογισ προϊςταμζνων οργανικϊν 

μονάδων με αντικειμενικά και αξιολογικά κριτιρια – φςταςθ Ειδικοφ 
υμβουλίου Επιλογισ Προϊςταμζνων (ΕΙ..Ε.Π.) και λοιπζσ διατάξεισ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει (A’51). 

6) του ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν 
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 
112), όπωσ ιςχφει. 

7) του ν. 3871/2010 «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ», (Α’ 141). 
8) του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Αϋ 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου υμβάςεων-Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)-Προπτωχευτικι 
διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρ. 
10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) και το άρκρ. 61 παρ. 5 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90), 
όπωσ ιςχφει. 
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10) τθσ παρ. Η : «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/07 τθσ 
16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν 
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» του Ν.4152/2013 (A’ 107) «Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

11) του ν. 4172/2013 «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει (Α’ 167). 

12) του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ – Κα-
ταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου 
Σομζα – Σροποποίθςθ διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

13) του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
(Α’143), όπωσ ιςχφει 

14) του ν. 4320/2015 «Ρυκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των 
Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ», (Α’ 29) 

15) του ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει, (Αϋ 147). 

16) του ν. 4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ 
διατάξεισ», (Αϋ 94). 

17) του άρκρου 70 του ν. 4445/2016 «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ υντονιςμοφ, 
Παρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Πολιτικϊν Κοινωνικισ Ζνταξθσ και 
Κοινωνικισ υνοχισ, ρυκμίςεισ για τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και εφαρμοςτικζσ 
διατάξεισ του ν. 4387/2016 (Αϋ 85) και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 236). 

18) του άρκρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 
κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα» (Α’ 98), όπωσ ιςχφει 

19) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία» (Αϋ 34) 

20) του π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (Α’ 145). 
21) του π.δ. 123/2016 «Αναςφςταςθ και μετονομαςία του Τπουργείου Διοικθτικισ 

Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, αναςφςταςθ του Τπουργείου 
Σουριςμοφ, ςφςταςθ Τπουργείου Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Τπουργείου 
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετονομαςία 
Τπουργείων Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ και Σουριςμοφ και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων», (Αϋ 208). 

22) του π.δ. 125/2016 «Διοριςμόσ Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και 
Τφυπουργϊν», (Αϋ 210). 

23) του π.δ. 82/2017 «Οργανιςμόσ του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ» (Α’117) 

24) του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν», (Αϋ 64),  

25) τθσ αρικμ. Τ11/2015 Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων 
ςτον Τπουργό Επικρατείασ Νικόλαο Παππά» (Βϋ 2109), 

26) τθσ αρικμ. 167/27.2.2015 κοινισ απόφαςθσ  του Πρωκυπουργοφ και του 
Τπουργοφ Επικρατείασ «Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ», (Τ.Ο.Δ.Δ.’ 
103). 

27) τθσ υπ’ αρικμ. 1191/14-03-2017 ΚΤΑ «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 
υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% 
υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των 
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λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016 (Αϋ 147)», (Βϋ 969),  

28) τθσ υπ’ αρικμ. 17240/07.09.2017 Κοινισ Απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ και του 
Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ «Παφςθ τθσ 
ανάκεςθσ ςτο Γενικό Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ τθσ παράλλθλθσ 
εκτζλεςθσ των κακθκόντων του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Ψθφιακισ 
Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ και ανάκεςθ κακθκόντων Γενικοφ 
Γραμματζα του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ» (ΤΟΔΔ’ 437) 

29) τθσ υπ’ αρικμ. 2652/2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, κ. Νικόλαου Παππά  με κζμα «Μεταβίβαςθ 
του δικαιϊματοσ υπογραφισ «Με εντολι Τπουργοφ» ςτον Γενικό Γραμματζα 
του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ των Οργανικϊν Μονάδων (Γενικισ Διεφκυνςθσ, Διευκφνςεων 
και Σμθμάτων) τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Τπουργείου και ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ των Αυτοτελϊν Σμθμάτων Νομικισ Τποςτιριξθσ, 
Κοινοβουλευτικοφ ελζγχου και Νομοκετικισ Πρωτοβουλίασ και Εςωτερικοφ 
Ελζγχου του Τπουργείου» (Β’3204). 

30) των υπ’ αρικμ. 6476/03-04-2017 και 10776/06-06-2017 αποφάςεων 
ςυγκρότθςθσ και τροποποίθςθσ τθσ ςφνκεςθσ, αντίςτοιχα, τθσ Σριμελοφσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν ςτθν Γενικι Γραμματεία 
Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.&Ε. 

31) το υπ’ αρικμ. ΔΔΜΕ/184/24-10-2017 Εγκριτικό θμείωμα (ΑΔΑΜ: 
17REQ002149162) τθσ Δ/νςθσ Διπλωματίασ Μζςων Ενθμζρωςθσ, Σμιμα 
Δθμοςίων χζςεων και Εκδθλϊςεων, ςχετικά με τθν ζγκριςθ δαπάνθσ φψουσ 
55.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΠΑ, για τθ 
διεξαγωγι ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο τθ ςυμφερότερθ από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ παραγωγισ 12 τθλεοπτικϊν spots για 
τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ 
πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ.  

32) τθν υπ’ αρικμ. 811/Θ/2-11-2017 απόφαςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ (ΑΔΑ: 
7ΣΤΛ465ΧΘ0-14Τ, ΑΔΑΜ:17REQ002190000), θ οποία καταχωρικθκε ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν με α/α 86011. 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

Εγκρίνουμε τθν διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ 
– τιμισ, κατόπιν ανάρτθςθσ ςτθ “ΔΙΑΤΓΕΙΑ”, ςτο «ΚΘΜΔΘ» και ςτον δικτυακό τόπο 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: http://www.media.gov.gr, ςχετικισ ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν «Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν 
προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, 
άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ», ςφμφωνα με τθ ςυνθμμζνθ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ. 

Θ ςυνολικι ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του εν λόγω 
ζργου κακ’ όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεν δφναται να υπερβεί το 
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ποςό των πενιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (55.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 

Ορίηουμε θμερομθνία διεξαγωγισ του εν κζματι διαγωνιςμοφ τθν 23θ/11/2017 
θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ. ςτθν ζδρα του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, Καλλικζα, 
παρουςία τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν 
τθσ Τπθρεςίασ μασ. 

       ME ENTOΛΘ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

                                           Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.&Ε. 

                                     

 

                                                                                      Γεϊργιοσ Φλωρεντισ                                      

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι 

- Γρ. Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ 
-Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ 
-Διεφκυνςθ Διπλωματίασ Μζςων Ενθμζρωςθσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

 

 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ ανάδειξθσ αναδόχου με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ 
– τιμισ και αντικείμενο τθν «Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι τθσ 
χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) 
διεκνϊσ» 

 

Ακινα,  9/11/2017 

 

Άρκρο 1. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 

Με τθν παροφςα, το Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ 
προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου, με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ για τθν ανάκεςθ του ζργου με τίτλο «Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν 
spots για τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ 
πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ». 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το διαγωνιςμό κα δίδονται ςτα τθλζφωνα 
210 9098478 (Σμιμα Προμθκειϊν) και 210 9098329 (Διεφκυνςθ Διπλωματίασ 
Μζςων Ενθμζρωςθσ).  

 

Άρκρο 2. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΘΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΕ 

Κεντρικό Πρωτόκολλο του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν & Ενθμζρωςθσ 
(Φραγκοφδθ 11 και Αλ. Πάντου, 1οσ όροφοσ, Σ.Κ. 101 63, Καλλικζα Αττικισ, τθλ. 210 
9098438, fax 210 9098433). 

 

Άρκρο 3. ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

1. υνοπτικόσ  διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από 
οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 
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2. Οι υποψιφιοι κα κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ, προκειμζνου να 
αξιολογθκοφν, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα. 

3. Θ παροφςα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
www.media.gov.gr κακϊσ και ςτθ “ΔΙΑΤΓΕΙΑ” και ςτο «ΚΘΜΔΘ» ςτισ 9/11/2017. 

 

Άρκρο 4. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οι υποψιφιοι μποροφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ, προκειμζνου να 
ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό, υποβάλλοντασ προςφορά. 

2. Οι προςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, μαηί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογθτικά/ςτοιχεία που ηθτοφνται ςτθν παροφςα, πρζπει να κατατίκενται ςτθν 
διεφκυνςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 

3. Οι υποψιφιοι κα μποροφν να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτο 
διαγωνιςμό από τθν επομζνθ τθσ ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτο ΚΘΜΔΘ και ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μζχρι τθν 22θ/11/2017 και ϊρα 14:00, 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ Προςφορϊν. 

4. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των 
προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν 
να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των 
προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) Όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από 
τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) 
θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 
β) Όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν 
που ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν. Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί 
ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν 
απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

5. Θ αποςφράγιςθ των φακζλων Προςφοράσ τθσ παροφςασ κα 
πραγματοποιθκεί ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτθν ζδρα του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, τθν  επόμενθ θμζρα τθσ λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
κατάκεςθσ των προςφορϊν, ιτοι τθν 23θ/11/2017 και ϊρα 10:00 π.μ. 

6. τθν αποςφράγιςθ κάκε υποψιφιοσ μπορεί να παραςτεί δια του νομίμου 
εκπροςϊπου του ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο. 

 

Άρκρο 5. ΓΛΩΑ 

1. Οι Προςφορζσ ςτο διαγωνιςμό, τα ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν, κακϊσ και 
κάκε παροχι πλθροφορίασ, αλλθλογραφία, γνωςτοποίθςθ, αίτθςθσ, κλπ. από και 
προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι διατυπϊνονται εγγράφωσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

2. Σεχνικοί όροι, που δεν μποροφν να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι, είναι δυνατό 
να αναγράφονται ςτθν Αγγλικι. 

3. Πιςτοποιθτικά ι λοιπά ςυνοδευτικά ςτοιχεία, που ζχουν ςυνταχκεί ςε 
γλϊςςα εκτόσ τθσ Ελλθνικισ κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επικυρωμζνθ 
μετάφραςθ, ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 

http://www.media.gov.gr/
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4. Συχόν εγχειρίδια ι άλλο ζντυπο υλικό που ςυνοδεφει τον φάκελο 
Προςφοράσ, εφόςον είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, δεν χρειάηεται να μεταφραςτεί. 

 

 

Άρκρο 6. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ (εφεξισ «Ζργο») με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ 
ποιότθτασ – τιμισ, αποτελεί θ ανάδειξθ αναδόχου για τθν «Δθμιουργία 12 
τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, 
εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ», ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του 
Παραρτιματοσ I τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

Ειδικότερα προβλζπεται θ αξιοποίθςθ των εν λόγω spots από τα Γραφεία Σφπου και 
Επικοινωνίασ ςτο εξωτερικό, κακϊσ επίςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τπθρεςίασ 
μασ και των λογαριαςμϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ, αλλά και ςτο πλαίςιο των 
εκδθλϊςεων του Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ 
Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 92221000-6 - Τπθρεςίεσ τθλεοπτικϊν 
παραγωγϊν. 

 

Άρκρο 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 
πενιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (55.000,00€), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ι 
εξιντα οκτϊ χιλιάδων διακοςίων ευρϊ (68.200,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου του 
αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 24%.   

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ εξόδων του 
Τπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ οικονομικοφ 
ζτουσ 2017, ΚΑΕ 5162: 68.200,00€. 

το ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ περιλαμβάνονται τα κάκε είδουσ ζξοδα 
και δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

 

Άρκρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

1. Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ, και ςε περίπτωςθ ενϊςεων τα μζλθ αυτϊν, 
μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ  
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθν υμφωνία Δθμοςίων 
υμβάςεων (ν. 2513/1997, Α’ 139) 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Ωςτόςο, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
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απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι 
οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, 
όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρον. ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι 
εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν 
προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

4. Φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ςυμμετζχει αυτόνομα ι με άλλα φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα ςτο διαγωνιςμό, δεν μπορεί επί ποινι αποκλειςμοφ να μετζχει 
ςε περιςςότερεσ από μία προςφορζσ. 

5. Δεν γίνονται δεκτοί: 
- Όςοι αποκλείςκθκαν τελεςίδικα από κάποια Ελλθνικι Δθμόςια Τπθρεςία Ν.Π.Δ.Δ. 
ι Ν.Π.Ι.Δ. ι Α.Ε. του Δθμοςίου τομζα, γιατί δεν εκπλιρωςαν ςυμβατικζσ τουσ 
υποχρεϊςεισ. 
- Όςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ 
παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Συχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ 
εκτόσ Ευρωπαϊκισ  Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα κρίνονται από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι ανά περίπτωςθ. 
το διαγωνιςμό δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχουν είτε αυτόνομα είτε ωσ μζλθ 
ζνωςθσ επιχειριςεισ μζςων ενθμζρωςθσ και εξωχϊριεσ (off-shore) εταιρίεσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ν.3310/2005, όπωσ ιςχφει. 
 

Άρκρο 9. ΕΓΓΤΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοφ 2% τθσ 
εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, ιτοι ποςό 
φψουσ χιλίων εκατό ευρϊ (1.100,00€), ςφμφωνα με το Τπόδειγμα Α του 
Παραρτιματοσ ΙII. 
2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) 
θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 17 τθσ 
παροφςασ, δθλαδι τουλάχιςτον πζντε (5) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. 
3.  τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των 
οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.  
4. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρκρο 10. ΕΛΑΧΙΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΕΠΙ ΠΟΙΝΘ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ -  
– ΕΛΑΧΙΣΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΘ ΕΠΙΛΟΓΘ 

Α. Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

1. Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι 
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με το αντικείμενο του προσ ανάκεςθ ζργου, ιτοι να αςχολοφνται ςυςτθματικά με 
τθν παραγωγι τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ι τθλεοπτικϊν διαφθμιςτικϊν ςποτ. 

2. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ, οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ» πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ του Εμπορικοφ ι Βιομθχανικοφ ι 
Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου, ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο διλωςθσ ζναρξθσ 
επαγγζλματοσ, εφόςον πρόκειται για φυςικά πρόςωπα, από το οποίο να προκφπτει 
θ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ/εταιρίασ. 

Β. Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

1. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ οι 

οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ςτο φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» 

δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ των 

τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται, εφόςον είναι 

μικρότεροσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο, 

αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ (Income Tax Filings), ι Εκκακαριςτικά 

θμειϊματα (Income Tax Returns), ι άλλα κατάλλθλα ζγγραφα και δικαιολογθτικά. 

ε περίπτωςθ υποψθφίων, που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ 

οικονομικϊν καταςτάςεων, απαιτείται θ προςκόμιςθ αντιγράφου υποβλθκζντοσ Ε3 

ςτο οποίο αναφζρονται τα ζςοδα ανά δραςτθριότθτα του υποψιφιου αναδόχου 

για κωδικό δραςτθριότθτασ αντίςτοιχο τθσ υπθρεςίασ που ηθτείται (ι οποιοδιποτε 

άλλο ςχετικό ζγγραφο). 

Γ. Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

 1. Αναφορικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται  να διακζτουν ι 
να ςυνεργαςτοφν με ανκρϊπινο δυναμικό ικανό και αξιόπιςτο για να φζρει ςε 
πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, 
επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ. το πλαίςιο αυτό θ Ομάδα Ζργου που 
κα απαςχολθκεί ςτθν υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει να αποτελείται από τουσ 
παρακάτω επαγγελματίεσ με τισ εξισ ειδικότθτεσ: 

 Τπεφκυνο Παραγωγισ 

 κθνοκζτθ 

 Διευκυντι Φωτογραφίασ 

 Διμελζσ μονοκάμερο 

 Οπερατζρ 

 Βοθκόσ Οπερατζρ 

 Θλεκτρολόγοσ 

 Δθμοςιογράφοσ 

 Μακιγιζη 

 Γενικϊν κακθκόντων 

 Θκοποιοί 

 Μοντάη 

Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ αναγκαίεσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των ανωτζρω 
παραγράφων Α, Β, και Γ του άρκρου 10 ςυνεπάγεται τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ. 
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Άρκρο 11. ΣΘΡΙΞΘ ΣΙ ΙΚΑΝΟΣΘΣΕ ΣΡΙΣΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα του ανωτζρω άρκρου, να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. τθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν 
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά 
τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ από τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ 
οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

Άρκρο 12. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

1. ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, προτίκεται να χρθςιμοποιιςει  
υπεργολάβουσ, πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνει. 

2. Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ γνθςίου τθσ 
υπογραφισ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ τουσ οποίουσ αποδζχονται ανεπιφυλάκτωσ και ότι κα εκτελζςουν το 
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα τουσ ανακζςει ο υποψιφιοσ εφόςον ανακθρυχκεί 
ανάδοχοσ. Επιπλζον κα πρζπει να προςκομιςτεί το ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ που 
να περιγράφει τουσ ακριβείσ όρουσ τθσ ςυνεργαςίασ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ. 

3. ε περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ το/α οποίο/α 
υπερβαίνει/ουν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτά ΣΕΤΔ, για κάκε 
ζναν από τουσ υπεργολάβουσ.  

4. Φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που προτίκεται να αναλάβει τμιμα τθσ 
φμβαςθσ υπεργολαβικά, δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχει, είτε ωσ υπεργολάβοσ 
είτε ωσ Τποψιφιοσ, ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ προςφορζσ, με ποινι αποκλειςμοφ 
του ςυνόλου των προςφορϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. 

 

Άρκρο 13. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΕΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, 
Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Σριμελοφσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν. 
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2. Θ κατάκεςθ των προςφορϊν γίνεται από τουσ υποψθφίουσ αυτοπροςϊπωσ 
ι με ειδικά προσ τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ι ταχυδρομικά με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθ διεφκυνςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. τθν περίπτωςθ 
τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, θ ανακζτουςα αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθν 
εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ προςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθν 
ςυνοδεφουν. 

3. Οι προςφορζσ κατατίκενται ςε κυρίωσ φάκελο κλειςτό και ςφραγιςμζνο με 
τθν ςφραγίδα του υποψθφίου. τον κυρίωσ φάκελο κα αναγράφονται τα ακόλουκα: 

 Προςφορά για τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό επιλογισ αναδόχου για τθ 
«Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ 
οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ», με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθν    22/11/2017. 

 «Διαγωνιηόμενοσ» (Πλιρθσ επωνυμία υποψθφίου, διεφκυνςθ, αρικμόσ 
τθλεφϊνου και φαξ και e-mail). 

 «Αποδζκτθσ»: Τπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ. 

 Σθ ςθμείωςθ: «Να ανοιχκεί μόνο από τθν αρμόδια Σριμελι Επιτροπι 
Διενζργειασ Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.&Ε.». 

4. Ο κυρίωσ φάκελοσ περιζχει τρεισ (3) ανεξάρτθτουσ κλειςτοφσ και 
ςφραγιςμζνουσ με τθν ςφραγίδα του υποψθφίου υποφακζλουσ.  

Α) τον πρϊτο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά  
υμμετοχισ», κα περιζχονται τα αναφερόμενα αναλυτικά ςτο άρκρο 14 τθσ 
παροφςασ. 

Β) τον δεφτερο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» 
κα περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 15 τθσ παροφςασ. 

Γ) τον τρίτο υποφάκελο, που κα αναγράφει τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» 
κα περιζχονται τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο άρκρο 16 τθσ παροφςασ. 

5. Οι προςφορζσ κατατίκενται κατά τα ωσ άνω ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα (1) 
απλό αντίγραφο. Διευκρινίηεται ότι τα αντίγραφα φζρουν τθν ζνδειξθ 
«Αντίγραφο». Θ πρωτότυπθ προςφορά μονογράφεται ςε κάκε ςελίδα τθσ από τον 
υποψιφιο ι το νόμιμο εκπρόςωπό του.  

6. Θ κοινι προςφορά των ενϊςεων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ 
και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ 
αυτισ. τθν περίπτωςθ των ενϊςεων, που υποβάλλουν Προςφορά, πρζπει να 
αναγράφονται και θ πλιρθσ επωνυμία και διεφκυνςθ, κακϊσ και ο αρικμόσ 
τθλεφϊνου και φαξ και e-mail όλων των μελϊν. 

7. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, κανζνα ςυμπλθρωματικό ςτοιχείο 
δεν γίνεται δεκτό για οποιοδιποτε λόγο, ακόμθ και εάν υπάρχει αίτθςθ ζκδοςισ 
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του ι Τπεφκυνθ Διλωςθ για τθν προςκόμιςι του. Θ Σριμελισ Επιτροπι δφναται, 
ωςτόςο, να καλζςει τουσ υποψθφίουσ να ςυμπλθρϊςουν και/ι να διευκρινίςουν τα 
νομίμωσ υποβλθκζντα πιςτοποιθτικά και ζγγραφα. 

8. Μθ κανονικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται 
ςυγκεκριμζνα: 

 Όςεσ δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των εγγράφων τθσ παροφςασ. 

 Όςεσ παρελιφκθςαν εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται δε χωρίσ να 
ανοιχκοφν, ακόμθ και εάν θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ, 
εκτόσ εάν θ κατάκεςθ των προςφορϊν, που ζχει ιδθ αρχίςει κατά τθν κακοριςμζνθ 
θμζρα και ϊρα, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι μζχρι και τθν υποβολι όλων των 
προςφορϊν. Για το εμπρόκεςμο τθσ κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ λαμβάνεται υπόψθ 
θ θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ ςτθ διεφκυνςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ και όχι θ θμερομθνία 
αποςτολισ τθσ προςφοράσ μζςω ταχυδρομείου ι courier. 

 Όταν υπάρχουν αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ 
ςυμπαιγνίασ ι διαφκοράσ. 

9. Απαράδεκτεσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Ωσ τζτοιεσ κεωροφνται 
ςυγκεκριμζνα: 

 Όςεσ υποβάλλονται από προςφζροντεσ οι οποίοι δεν διακζτουν τα 
απαιτοφμενα προςόντα 

 Όςων θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
ενδιαφζροντοσ 

 Όςεσ ορίηουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ  

10. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

11. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων (κυρίωσ φακζλου και 
υποφακζλων) που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν, 
χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

12. Σο δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφα των προςφορϊν άλλων οικονομικϊν 
φορζων αςκείται, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του άρκρου 1 του άρκρου πρϊτου του 
Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34).  

 

Άρκρο 14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ»  

Κάκε οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλει, με ποινι αποκλειςμοφ, ςτον 
(υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 9  και το υπόδειγμα Α 
του Παραρτιματοσ IΙΙ τθσ παροφςασ. 

2) το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιθμζνο 

Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), όπωσ επιςυνάπτεται ςτο 

Παράρτθμα II τθσ παροφςασ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, 

με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ 

αποκλειςμοφ του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ.  
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Ειδικότερα το ΣΕΤΔ υπογράφεται: 

α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και         

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τουσ διαχειριςτζσ, 

β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), από τον Διευκφνοντα φμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Ο οικονομικόσ φορζασ ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα 
διαδικαςία και δεν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςυμπλθρϊνει και 
υποβάλλει ζνα ΣΕΤΔ.   

Όταν ο οικονομικόσ φορζασ, ςυμμετζχει μόνοσ του αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
τρίτων, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ παροφςασ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε να 
υπάρχει μαηί με το δικό του ΣΕΤΔ και χωριςτό ΣΕΤΔ κατάλλθλα ςυμπλθρωμζνο και 
υπογεγραμμζνο από τουσ τρίτουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ ςτθρίηεται. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ ι κοινοπραξία οικονομικϊν 
φορζων, υποβάλλεται, για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ  χωριςτό ΣΕΤΔ. 

ε περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) 
το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει υποχρεωτικά χωριςτό ΣΕΤΔ όπου παρατίκενται οι 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για κάκε ζναν από τουσ υπεργολάβουσ.  

3) Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ τθσ υπθρεςίασ ΓΕΜΘ του Ε.Β.Ε.Α τθσ 
διαγωνιηόμενθσ εταιρείασ, από όπου προκφπτουν το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.) και υποχρεοφνται 
ςτθν ψθφιακι υπογραφι του ΣΕΤΔ, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτο ανωτζρω 
εδ. 2. 

4) Όλα τα ηθτοφμενα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ των ελαχίςτων κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ: καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οικονομικι 
και χρθματοοικονομικι επάρκεια, τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, των 
παραγράφων Α, Β και Γ του άρκρου 10 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

5) Διλωςθ του προςφζροντα για το χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του, θ ελάχιςτθ 
ιςχφσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςτο αρκ. 17 τθσ παροφςασ. 

6) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι υποψιφιοι ανάδοχοι ςυμμετζχουν με 
αντιπρόςωπό τουσ. 

 

Άρκρο 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

Κάκε οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να υποβάλει, με ποινι αποκλειςμοφ, 
(υπο)φάκελο «Σεχνικισ Προςφοράσ», θ οποία κα πρζπει να περιζχει όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται και τθ ςχετικι τεκμθρίωςι τουσ, προκειμζνου να 
αξιολογθκεί με βάςθ τα κριτιρια ανάκεςθσ του άρκ. 19 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ "Σεχνικι Προςφορά" κα διαιρείται ςτισ εξισ ενότθτεσ: 

Α. Μεκοδολογία προςζγγιςθσ του ζργου, θ οποία κα πρζπει να περιζχει αναλυτικι 
περιγραφι του τρόπου με τον οποίο ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςκοπεφει να 
προςεγγίςει το ζργο με ςκοπό τθν επιτυχι και εντόσ του χρονοδιαγράμματοσ 
ολοκλιρωςι του. 
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Β. Δείγμα video (τθλεοπτικό spot):  ο κάκε υποψιφιοσ κα πρζπει να υποβάλει ζνα 
βίντεο-πιλότο, ςυγκεκριμζνθσ διάρκειασ και προδιαγραφϊν αντίςτοιχων αυτϊν που 
ηθτοφνται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Τποβάλλοντασ τθν Σεχνικι του Προςφορά ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δφναται να 
ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν 
προςφορά του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα. 

τθν Σεχνικι Προςφορά, με ποινι απόρριψθσ, δε κα γίνεται αναφορά ςε 
οικονομικά μεγζκθ - ςτοιχεία, τα οποία αναφζρονται μόνο ςτθν οικονομικι 
προςφορά. 

 

Άρκρο 16. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»  

1. Κάκε υποψιφιοσ υποχρεοφται να υποβάλει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν 
Οικονομικι Προςφορά του, θ οποία κα αφορά ςτο ςφνολο του αντικειμζνου του 
παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

2. Όλεσ οι τιμζσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ πρζπει να είναι ςε ευρϊ. Οι τιμζσ 
που κα υποβλθκοφν πρζπει να είναι τελικζσ, μετά από οποιαδιποτε ζκπτωςθ ι 
μείωςθ. Θ τελικι τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ για τθν εκτζλεςθ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κα πρζπει να διατυπϊνεται ολογράφωσ και 
αρικμθτικϊσ (χωρίσ Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.).  

Θ τιμι χωρίσ ΦΠΑ, κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των οικονομικϊν προςφορϊν. 

3. Οι τελικζσ τιμζσ τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, που κα δοκοφν από τουσ 
διαγωνιηόμενουσ, αποτελοφν τθν πλιρθ αποηθμίωςι τουσ για τθν υλοποίθςθ του 
αντικειμζνου τθσ παροφςασ και δεν κα υπερβαίνουν το όριο του προχπολογιςμοφ 
που αναφζρεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Σεκμαίρεται ότι, για τον προςδιοριςμό 
τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, οι διαγωνιηόμενοι ζχουν ςυνυπολογίςει και λάβει 
υπόψθ όλεσ τισ δαπάνεσ για τισ αμοιβζσ του προςωπικοφ και των ςυνεργατϊν του 
αναδόχου, που κα απαςχολθκοφν, και κάκε μορφισ ζξοδα, που κα απαιτθκοφν, για 
τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, κακϊσ και όλεσ τισ δαπάνεσ για 
φόρουσ, ειςφορζσ, τζλθ, κρατιςεισ, κόςτθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ και λοιπά κόςτθ, 
με τα οποία τυχόν βαρφνεται ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ. Κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ φμβαςθσ, θ τιμι τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ του Αναδόχου κα 
παραμείνει ςτακερι και δεν κα υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ, για οποιοδιποτε λόγο ι 
αιτία. 

4. ε περίπτωςθ που θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, κα 
ηθτείται από τον υποψιφιο ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ οικονομικισ του 
προςφοράσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 88 και 89 του Ν. 4412/2006. 

 

Άρκρο 17. ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

2. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο 
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ 
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τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο 
με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω 
ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν 
να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, 
εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείσ. 

Άρκρο 18. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΞΕΣΑΘ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

1. Ο ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, των Σεχνικϊν 
και Οικονομικϊν Προςφορϊν γίνεται από τθν Σριμελι Επιτροπι Διενζργειασ 
Πρόχειρων Διαγωνιςμϊν του Τπ. Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και 
Ενθμζρωςθσ, μόνθ αρμόδια για το άνοιγμα των κυρίωσ φακζλων και των 
υποφακζλων των υποψθφίων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα 
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Ο χρόνοσ των ςυνεδριάςεων, θ ϊρα 
ζναρξθσ, κακϊσ και θ ενδεχόμενθ διακοπι και επανζναρξθ αυτϊν ορίηονται κάκε 
φορά από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ. 

2. Θ αποςφράγιςθ των κυρίωσ φακζλων και των υποφακζλων γίνεται δθμόςια, 
παρουςία των υποψθφίων αναδόχων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων 
εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθν 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Όςοι από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ επικυμοφν, 
μποροφν να πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν, ςε κάκε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ. Θ εξζταςθ των προςφορϊν κα γίνει, χωρίσ απομάκρυνςι 
τουσ από το χϊρο τθσ ανακζτουςασ αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ 
φωτοαντιγράφθςθ ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθ, αναπαραγωγι ι 
αναμετάδοςθ. 

3. Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

- Μονογραφι από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ του κυρίωσ φακζλου εκάςτου 

υποψθφίου και αποςφράγιςι του 

- Μονογραφι, Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά 

υμμετοχισ» - ζλεγχοσ κάλυψθσ των ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ.  

- Μονογραφι, Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ του υποφακζλου «Σεχνικι Προςφορά» - 

αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με τα κριτιρια ανάκεςθσ. 

- Μονογραφι, Αποςφράγιςθ και ζλεγχοσ του υποφακζλου «Οικονομικι Προςφορά» 

για όςεσ προςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί κατά τα προθγοφμενα ςτάδια (ελζγχου 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και τεχνικισ προςφοράσ).  

Για τουσ διαγωνιηόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ που κα αποκλειςτοφν  ςτον 

ζλεγχο του φακζλου «Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ», ο φάκελοσ τθσ «Σεχνικισ 

Προςφοράσ» και «Οικονομικισ Προςφοράσ» τουσ δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται ςτουσ υποψθφίουσ. Αντίςτοιχα, για όςουσ αποκλειςτοφν  ςτον 

ζλεγχο του φακζλου τθσ «Σεχνικισ Προςφοράσ», ο φάκελοσ τθσ «Οικονομικισ 

Προςφοράσ» τουσ δεν αποςφραγίηεται αλλά επιςτρζφεται ςτουσ υποψθφίουσ. 
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ε κάκε πραγματοποιθκείςα ςυνεδρίαςθ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά, 
τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ προσ ζγκριςθ.  
4. ε περίπτωςθ που θ διενζργεια του εν λόγω ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
ολοκλθρωκεί εντόσ μίασ ςυνεδρίαςθσ, ιτοι ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 
αξιολόγθςθ τεχνικισ προςφοράσ και αποςφράγιςθ οικονομικισ προςφοράσ 
εκάςτου υποψθφίου αναδόχου, τότε θ Επιτροπι κα υποβάλει ζνα πρακτικό προσ 
ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σο αρμόδιο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ αποφαίνεται ςχετικά και εκδίδει απόφαςθ τθν οποία 
γνωςτοποιεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
5. H θμερομθνία τθσ επιτυχοφσ αποςτολισ των γνωςτοποιοφμενων εγγράφων, 
με fax ι με mail ςτα αντίςτοιχα ςτοιχεία που ζχουν δθλωκεί ςτα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ του υποψιφιου αναδόχου, κεωρείται ωσ θμερομθνία ενθμζρωςθσ 
του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό. 

6. Κατά τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει μζςα ςε επτά (7) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε 
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει 
ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ 
διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι 
υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 
αλλά μόνο τθν διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι 
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.   

 
Άρκρο 19. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ 
1. Κριτιριο ανάκεςθσ  τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ 
οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 

ΤΝΣΕΛΕΣΘ 
ΒΑΡΤΣΘΣΑ 

(ςi) 

A 
ΟΜΑΔΑ Α / Μεκοδολογία Προςζγγιςθσ &Τλοποίθςθσ 

του Ζργου 
20% 

Α1 

Αντίλθψθ και κατανόθςθ των ειδικϊν απαιτιςεων του 
ζργου, πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ,  

παρουςίαςθ των τεχνικϊν και των επιμζρουσ εργαςιϊν 
για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ζργου ςε 

ςυμφωνία με τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

10% 

Α2 
Παρουςίαςθ και τεκμθρίωςθ χρονοδιαγράμματοσ  

υλοποίθςθσ του ζργου  
10% 

B ΟΜΑΔΑ Β / Δείγμα βίντεο (τθλεοπτικό spot) 80% 

Β1 
Τποβολι ενόσ βίντεο-πιλότου, υψθλισ ποιότθτασ, 

προδιαγραφϊν αντίςτοιχων με αυτϊν του Παραρτιματοσ 
Ι τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

80% 

                   ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΘΣΑ                    100% 
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2. Θ Βακμολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα 
“Κριτιρια Αξιολόγθςθσ”, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον ανωτζρω πίνακα. Όλα τα 
επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ και ζωσ 
τουσ 120 βακμοφσ. 

3. Θ βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που 
καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ, 
αυξάνεται δε ζωσ 120 για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι υποχρεωτικζσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ-απαιτιςεισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ.  

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον 

παρακάτω τφπο :  

T = ς1 χ Α1 + ς2 χ Α2 + ς3 χ Β1  

δθλαδι το άκροιςμα τθσ βακμολογίασ των επιμζρουσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ των 

ομάδων Α (Αi) και Β (Βi) επί τουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ (ςi). Σα Αi, Βi και τα ςi 

δίνονται ςτον παραπάνω πίνακα.  

Θ ομάδα κριτθρίων που αφορά ςτθν Σεχνικι Προςφορά κα ζχει ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ 70% ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ προςφοράσ του κάκε υποψθφίου 
αναδόχου.  

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που 

παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο (Λ) τθσ Σιμισ τθσ προςφοράσ προσ τθν Βακμολογία 

τθσ, ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί: 

Λi = (70) * ( Ti / Tmax ) + (30) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Tmax  θ ςυνολικι βακμολογία που ζλαβε θ καλφτερθ Σεχνικι Προςφορά 

Σi θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ i 

Kmin  το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι 

Κi το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ i 

Λi  ο λόγοσ, ο οποίοσ ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

Σο ςυγκριτικό κόςτοσ Κ κάκε Προςφοράσ περιλαμβάνει το ςυνολικό κόςτοσ για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου, χωρίσ ΦΠΑ, όπωσ προκφπτει από τθν Οικονομικι Προςφορά 
του υποψθφίου αναδόχου. 

τθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι 
τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται  
ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι 
ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν 
φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων. 

4.     Για τθν αξιολόγθςθ των Σεχνικϊν Προςφορϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα 
παρακάτω ςτοιχεία:  
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ΟΜΑΔΑ Α: Κριτιρια ςχετικά με τθν Μεκοδολογία Προςζγγιςθσ &Τλοποίθςθσ του 
Ζργου. υντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Ομάδασ Α: ςυνολικά 20% τθσ Σεχνικισ 
Προςφοράσ. 

Αξιολογείται θ κατανόθςθ των ςτόχων - απαιτιςεων του ζργου και θ ανάπτυξθ 
κατάλλθλων τεχνικϊν και δράςεων για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ του ζργου ςε 
ςχζςθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ I τθσ παροφςασ. τθν 
Σεχνικι Προςφορά του υποψθφίου κα πρζπει να αναφζρονται ιδίωσ τα εξισ:  

 Κατανόθςθ των ιδιαιτεροτιτων, των ςτόχων και των απαιτιςεων του ζργου 
και τρόποσ προςζγγιςθσ αυτοφ. 

 Προτάςεισ – προςεγγίςεισ που εςτιάηουν ςτισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ςυνάφειασ με τουσ ςτόχουσ του ζργου.  

 Περιγραφι των τεχνικϊν μζςων και των μεκοδολογικϊν εργαλείων που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ του ζργου, με ανάλυςθ των 
επιμζρουσ εργαςιϊν. 

 Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του 
υποψθφίου αναδόχου. 

 

Ομάδα Β: Κριτιρια ςχετικά με τθν Τποβολι Δείγματοσ βίντεο (τθλεοπτικό spot).  
υντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Ομάδασ Β: ςυνολικά 80% τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ. 

Αξιολογείται θ ποιότθτα του δείγματοσ βίντεο (τθλεοπτικό spot) – πιλότου, θ οποία 
πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Παραρτιματοσ Ι. 
Τψθλότερθ βακμολογία κα λάβει το Δείγμα βίντεο (τθλεοπτικό spot), ςτο οποίο 
προάγεται με τον πλζον πειςτικό τρόπο το επικυμθτό μινυμα μζςα από τθ ματιά 
του ςκθνοκζτθ. Θα εκτιμθκεί κετικά εάν το περιεχόμενο του βίντεο (τθλεοπτικό 
spot) – πιλότου είναι παρεμφερζσ με το ηθτοφμενο αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ, 
δθλαδι τθν προβολι εκνικϊν κεμάτων. 

 

Άρκρο 20. ΕΝΣΑΕΙ 

1. ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία 
άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο, βάςει του άρκρου 127 του ν. 4412/2016. Για τθν 
άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ, θ ζνςταςθ 
υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν.  

2. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ (Επιτροπι 
Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων), θ οποία αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, 
μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το 
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι πεντακόςια πενιντα ευρϊ (550,00€). 
Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 
όργανο.  

3. Οι ανωτζρω ενςτάςεισ κατατίκενται αυτοπροςϊπωσ ι δια του νομίμου 
εκπροςϊπου του ενιςταμζνου ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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Άρκρο 21. ΤΝΑΨΘ ΤΜΒΑΘ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ ζγγραφθσ ι θλεκτρονικισ ειδοποίθςθσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ φμβαςθσ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει, εντόσ τθσ ωσ άνω ίδιασ 
προκεςμίασ και προκειμζνου να υπογραφεί θ ςχετικι φμβαςθ, ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα, που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων των παρακάτω δικαιολογθτικϊν: 

α) Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται θ 
εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που κα ζχει ιςχφ τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

β) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου  (πριν τθν 
θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςισ του από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι), από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ ςε κάποιο από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.   

ε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να επιςυνάπτει τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων αφορά: α) 
τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε., β) τουσ διαχειριςτζσ 
Ε.Π.Ε., γ) τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Δ.. των Α.Ε., δ) 
τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

γ) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ αρχισ, (εντόσ του τελευταίου 
εξαμινου από  τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ ειδοποίθςισ του από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι) από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί ςε πτϊχευςθ, κακϊσ 
και ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

δ) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το 
οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι 
ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 
του. 

ε) Σα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ 
ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α 
που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και 
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν 
τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που 
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 
παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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3. ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ αρνείται να υπογράψει τθ φμβαςθ ι δεν 
προςζρχεται να τθν υπογράψει εντόσ τθσ ταχκείςασ από τθν ανακζτουςα αρχι 
προκεςμίασ ι δεν υποβάλλει, πριν τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τότε το αρμόδιο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με 
απόφαςι του και φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, κα τον κθρφξει 
υποχρεωτικά ζκπτωτο, εφαρμόηοντασ αναλόγωσ τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 103 
του ν. 4412/2016.  

 

Άρκρο 22. ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

1. Ο Ανάδοχοσ κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ κα κλθκεί να κατακζςει 
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ ίςου με το 5% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α. 

2. Σο περιεχόμενό τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι ςφμφωνο με 
το υπόδειγμα Β του Παραρτιματοσ IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72 του ν. 4412/2016. 

3. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ 
διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ 
προσ αυτόν προκαταβολισ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ 
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα κα ορίηει. 

4. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ του αναδόχου επιςτρζφεται ςε 
αυτόν μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του ζργου. 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.   

 

Άρκρο 23. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

Σο αντικείμενο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα πρζπει να ζχει υλοποιθκεί το 
αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

 

Άρκρο 24. ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ 

1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί εφάπαξ, με τθν οριςτικι 

ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του εν λόγω ζργου από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Παραλαβισ τθσ Γ.Γ.Ε.Ε. του Τπ.Ψθ.Π.Σ.Ε., τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ τιμολογίου, 

κακϊσ και με τθν ζκδοςθ τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα 

του αναδόχου και ςε βάροσ των πιςτϊςεων του Προχπολογιςμοφ τθσ Τπθρεςίασ 

μασ, ζχοντασ υπϋ όψιν τθν, με αρικμό πρωτοκόλλου 811/Θ/2-11-2017 Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του φορζα 51/110, ςτον ΚΑΕ 5162, θ οποία καταχωρικθκε 

ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων Πλθρωμϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ Γενικισ 

Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν με α/α 86011.  
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2. Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε πλθρωμι, επιβαρφνεται με παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ποςοςτό 8%. Επιπλζον, κατά τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου, κα επιβλθκεί κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί του κακαροφ ποςοφ του 
τιμολογίου, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 20% ειςφοράσ υπζρ 
ΟΓΑ. Σο ποςό τθσ ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο 
όνομα και για λογαριαςμό τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 
και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του οποίου γίνεται 
από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 
ςτον ειδικό κανονιςμό οικονομικισ διαχείριςθσ. Σζλοσ, επί τθσ αξίασ τθσ πλθρωμισ 
του Αναδόχου προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ επιβάλλεται κράτθςθ 0,06 % υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, θ οποία υπόκειται ςε τζλοσ χαρτοςιμου 3% πλζον 20% 
ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ (άρκρ. 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει). Σο ποςό τθσ 
ανωτζρω κράτθςθσ παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου ςτο όνομα τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν και για 
λογαριαςμό τθσ και κατατίκεται ςε ειδικό τραπεηικό λογαριαςμό, θ διαχείριςθ του 
οποίου γίνεται από τθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν, ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ςτθν υπϋαρικμ. 1191/14-3-2017 ΚΤΑ (ΦΕΚ Βϋ 969/22.03.2017). 

3. Ο ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί και με οποιαδιποτε άλλθ κράτθςθ τυχόν 
κεςμοκετθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπογραφείςασ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

4. ε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί 
νομίμων κρατιςεων ι/και φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ 
τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και τθσ φμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον 
ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με τισ νζεσ διατάξεισ. 

5. Σο ςυνολικό ποςό πλθρωμισ του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβεί τθν 
ςχετικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, κακϊσ και 
τθν οικονομικι προςφορά του που κα υποβλθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 
υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο 25. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει ςτελζχθ με επαγγελματικι ικανότθτα 
και επάρκεια ςε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό τθσ παροφςασ. 

2. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αποφεφγει τθν προβολι με κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςυμβατικισ του ςχζςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν 
εξαίρεςθ τθσ απλισ αναφοράσ ςτο πελατολόγιό του. Για οποιαδιποτε ανακοίνωςθ 
που κα αφορά ςτθν φμβαςθ, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τθν διαφιμιςθ ι τθν 
προβολι του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ηθτά τθν ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Διεφκυνςθ ι 
Σμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ φμβαςθσ. 

4. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν φζρει καμία ευκφνθ για κάκε είδουσ βλάβθ ι ηθμία 
που μπορεί να επζλκει ςτα αγακά ι ςτον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιιςει ο 
Ανάδοχοσ, για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ. 

http://www.roikos.gr/wp-content/uploads/FEK/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20969%CE%92-22-03-2017.pdf
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5. Ο Ανάδοχοσ ρθτϊσ ευκφνεται για κάκε ενζργεια υπαλλιλων του, τυχόν 
ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων ι προςτθκζντων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου 
ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε, που κα χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ι κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που 
τυχόν του χορθγοφνται με τθ φμβαςθ, κακϊσ και για τισ παρεπόμενεσ 
υποχρεϊςεισ. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον μετά των ανωτζρω προςϊπων 
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ 
φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ αλλθλζγγυα 
και εισ ολόκλθρον. ε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ 
αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο όλο το προςωπικό που κα 
απαςχολιςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
αςφαλιςτικι νομοκεςία. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ του, οι οποίεσ απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α’ του ν. 4412/2016.  

7. Περαιτζρω υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι δυνατό να κακοριςτοφν ςτθν 
φμβαςι του με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Άρκρο 26. ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το ςφνολο των 
κατά νόμο απαλλοτριωτϊν πνευματικϊν δικαιωμάτων του παραγόμενου από αυτόν 
πρωτότυπου ζργου ι υλικοφ, παρζχοντασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα 
αποκλειςτικισ εκμετάλλευςθσ, αναπαραγωγισ και χριςθσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο 
του υλικοφ που κα ετοιμάςει ι παράξει ο ανάδοχοσ για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων. Ειδικότερα: 

α) Σο ςφνολο των πνευματικϊν δικαιωμάτων (περιουςιακϊν και 
απαλλοτριωτϊν θκικϊν) του παραγόμενου από τον ανάδοχο πρωτοτφπου ζργου ι 
υλικοφ ανικει αποκλειςτικά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι άλλωσ και ςε κάκε περίπτωςθ 
περιζρχεται ςε αυτιν ζναντι τθσ καταβολισ τθσ ςυμφωνοφμενθσ αμοιβισ. Μόνθ θ 
Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται ςτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ των δικαιωμάτων 
αυτϊν, ςτθν αδιακϊλυτθ άςκθςθ όλων των εξουςιϊν που απορρζουν από αυτά, ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο, και τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο περαιτζρω διάκεςι τουσ, 
χωρίσ ο ανάδοχοσ να ζχει οποιαδιποτε περαιτζρω αξίωςθ προσ τοφτο, εν εξοφλιςει 
τθσ ςυμφωνθκείςθσ αμοιβισ. Ζτςι, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να 
εκμεταλλεφεται, αναπαράγει και χρθςιμοποιεί κακ’ οιονδιποτε τρόπο το υλικό που 
κα ετοιμάςει ι παραγάγει ο ανάδοχοσ για όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ των πνευματικϊν 
δικαιωμάτων. 

β) Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να χρθςιμοποιεί, αναπαράγει ι παραχωρεί ςε 
τρίτουσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο και για οποιονδιποτε λόγο, αντίγραφα του 
πρωτοτφπου υλικοφ που παριγαγε ι του υλικοφ που του παραδόκθκε από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 
άδεια τθσ.  

ΑΔΑ: 7ΦΔ8465ΧΘ0-ΜΓΗ





23 
 

γ) Με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, οποιοδιποτε υλικό ςχετίηεται με το ζργο, 
είτε αυτό το υλικό το παριγαγε ο ανάδοχοσ είτε του παραδόκθκε από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ωσ ςφνολο 
αλλά και κάκε επιμζρουσ αρχείο χωριςτά, ςε τζτοια μορφι (ζντυπθ, θλεκτρονικι, 
ψθφιακι, ι άλλθ), ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει τθν δυνατότθτα να 
αναπαράγει, τροποποιεί ι επεμβαίνει ςε αυτό κατά τθ βοφλθςι τθσ. 

δ) Αντίςτοιχθ απαγόρευςθ χριςθσ του πρωτοτφπου υλικοφ που τυχόν 
παραχκεί για τθν Ανακζτουςα Αρχι ι του υλικοφ που παραδόκθκε ςτον ανάδοχο 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι ιςχφει και για όλουσ τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ του 
αναδόχου, τουσ οποίουσ κα πρζπει ο ανάδοχοσ να δεςμεφςει με αντίςτοιχθ ριτρα 
παραχϊρθςθσ των πνευματικϊν δικαιωμάτων, αναλόγου δε περιεχομζνου με τα 
οριηόμενα ςτο  ανωτζρω υπό ςτοιχείο β, προ τθσ ςφναψθσ δε οποιαςδιποτε 
ςυμφωνίασ ςυνεργαςίασ. 

ε) Για κάκε παράβαςθ των όρων των ανωτζρω υπό ςτοιχείων β και δ από τον 
ανάδοχο, ο τελευταίοσ κα υποχρεοφται, ανεξαρτιτωσ τθσ αξίωςθσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ για αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που υπζςτθ, ςτθν καταβολι ποςοφ που 
ανζρχεται ςτο 1,5% του ςυνολικοφ τιμιματοσ του ζργου, ωσ ςυμφωνθμζνθ ποινικι 
ριτρα, δίκαιθ και εφλογθ, του αναδόχου παραιτουμζνου του δικαιϊματοσ να 
αμφιςβθτιςει το ποςό αυτό. 

ςτ) Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να διακόψει τθν ςυνεργαςία τθσ με 
τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ παραβίαςθσ των όρων αυτϊν. 

 

Άρκρο 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό γίνεται με ευκφνθ του υποψθφίου, ο οποίοσ εξ 
αυτοφ και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ ςυμμετοχι του ςτο 
διαγωνιςμό και ςε κάκε φάςθ τθσ διαδικαςίασ αυτοφ, ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι 
εκ μζρουσ του υποψθφίου των όρων διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
εξειδικεφονται ςτθν παροφςα ςτο ςφνολό τουσ. 

2. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν δεςμεφεται για τθν τελικι ανάκεςθ τθσ φμβαςθσ 
και δικαιοφται να τθν ανακζςει ι όχι, να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει 
τθ ςχετικι διαδικαςία, χωρίσ ουδεμία υποχρζωςθ για καταβολι αμοιβισ ι 
αποηθμίωςθσ εξ αυτοφ του λόγου ςτουσ υποψθφίουσ. Οι υποψιφιοι δεν 
δικαιοφνται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ και 
υποβολι των ςτοιχείων, που αναφζρονται ςτθν παροφςα, φακζλων, Προςφοράσ, 
κλπ. 

3. Κάκε υποψιφιοσ μπορεί να υποβάλει μία μόνο προςφορά και για το ςφνολο 
των αιτουμζνων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ ι προςφορζσ για μζροσ των αιτουμζνων 
υπθρεςιϊν, που αποτελοφν αντικείμενο τθσ παροφςασ, δεν γίνονται δεκτζσ και κα 
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

4. Όλοι οι όροι του διαγωνιςμοφ κεωροφνται ουςιϊδεισ επί ποινι ακυρότθτασ 
τθσ προςφοράσ, τυχόν δε παραβίαςι τουσ από τουσ υποψθφίουσ ι διατφπωςθ 
επιφυλάξεων ι αιρζςεων ι όρων κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ οδθγεί ςε 
αποκλειςμό τουσ από το διαγωνιςμό. Όλα τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, κεωροφνται δεςμευτικά για τουσ υποψθφίουσ. 
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5. Σα δθμόςια ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα των 
πρωτότυπων, ενϊ τα ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να είναι ευκρινι φωτοαντίγραφα 
των πρωτότυπων εγγράφων που ζχουν προθγουμζνωσ μεταφραςτεί ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (ςε περίπτωςθ ξενόγλωςςων) και κεωρθκεί από δικθγόρο ι αρμόδια 
δθμόςια αρχι (άρκρα 1 και 2 του ν. 4250/2014). Θ Ανακζτουςα Αρχι 
επιφυλάςςεται, εφόςον το επικυμεί, να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ επαλικευςθσ 
των ςτοιχείων, που κα υποβλθκοφν από τουσ υποψθφίουσ.  

6. Σο ΣΕΤΔ δεν χρειάηεται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ και φζρει 
θμερομθνία ςφνταξθσ εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν θμερομθνία 
ανάρτθςθσ του διαγωνιςμοφ ςτο ΚΘΜΔΘ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  

7. ε περίπτωςθ υποβολισ με τθν Προςφορά ςτοιχείων και πλθροφοριϊν 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ υποψθφίουσ κα 
ζκιγε ζννομα ςυμφζροντά τουσ, ο υποψιφιοσ υποχρεοφται να ςθμειϊνει ςε αυτά 
τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να τισ αναφζρει 
ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Προςφοράσ. Θ ζννοια τθσ πλθροφορίασ 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου, που 
καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του υποψθφίου. 

8. Θ φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. ε περίπτωςθ διαφορϊν που 
ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία, τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι 
τθσ φμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλουν κάκε 
προςπάκεια για τθν εξϊδικθ επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ 
πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να 
επιλυκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα, αρμόδια είναι τα δικαςτιρια των 
Ακθνϊν. 

9.      Ο παρϊν Διαγωνιςμόσ διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, όπωσ ιςχφει και ςυμπλθρωματικά με τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014, 
όπωσ ιςχφει και τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. 

 

            ΜΕ ΕΝΣΟΛΘ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  

          Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Τπ.Ψθ.Π.Σ.&Ε. 

 

                            

         Γεϊργιοσ Φλωρεντισ  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 

1. Σεχνικζσ απαιτιςεισ για το κάκε ςποτ 

 Γυρίςματα: 3 βάρδιεσ (θμεριςια και βραδυνά) 

 Μοντάη: 3 βάρδιεσ 

 

2. Ενδεικτικι Ομάδα Ζργου για κάκε ςποτ - απαςχόλθςθ 

 Τπεφκυνοσ Παραγωγισ 

 κθνοκζτθσ 

 Διευκυντισ Φωτογραφίασ 

 Διμελζσ μονοκάμερο (για 3 βάρδιεσ) 

 Οπερατζρ (για 3 βάρδιεσ) 

 Βοθκόσ Οπερατζρ (για 3 βάρδιεσ) 

 Θλεκτρολόγοσ – ενοικίαςθ φϊτα (για 3 βάρδιεσ) 

 Δθμοςιογράφοσ 

 Μακιγιζη (για 3 γυρίςματα) 

 Γενικϊν κακθκόντων 

 Θκοποιοί 

 Μοντάη (ςουίτα – μοντζρ – μίξθ ιχου) 

 Ρεπεράη 
 

3. Παραδοτζα – Προδιαγραφζσ  

Σο υλικό που κα παραδοκεί κα είναι mp4. 

Video: 

CODEC – H.264 

Ανάλυςθ – 1920 x 1080 

Frames – 25p (progressive) 

Audio: 

CODEC – AAC 

Stereo 

48kHz 

Σα βίντεο μποροφν να παραδοκοφν ςε οποιαδιποτε μορφι εξυπθρετεί το μζςο 
προβολισ. 

Σο υλικό κα είναι διακζςιμο και ςε ψθφιακι (αρχείο) και ςε ςυμβατικι μορφι 
(καςζτα). 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙI 

ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και 

τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι 

θ αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ 

ανακζτοντα φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [Τπουργείο Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ : *100025908] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *Φραγκοφδθ 11 & Αλ. Πάντου, 

Καλλικζα, Αττικισ, Σ.Κ. 10163] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Κυριάκοσ Λυράκοσ] 

- Σθλζφωνο: *210 9098478] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *k.lirakos@minpress.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.media.gov.gr ] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχετικοφ CPV): «Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ (τομείσ 
οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ» (CPV) : 92221000-6 
- Τπθρεςίεσ τθλεοπτικϊν παραγωγϊν.  

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: *………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Τπθρεςίεσ] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν 

υπάρχει): [919/Θ] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΘΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:k.lirakos@minpress.gr
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα, 

αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 

ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, 

μικρι ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ’ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι 

επιχείρθςθ»iv ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων 

προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό 

των εργαηομζνων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο 

κατάλογο/Μθτρϊο εγκεκριμζνων 

οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει 

εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
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παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, 

όπου απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του 

παρόντοσ μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ 

V κατά περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του 

καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 

ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, 

κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον 

επίςθμο κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει 

όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ 

ΜΟΝΟ εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ 

να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και 

φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που 

κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω 

πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι 

διατίκεται δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

από κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ 
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εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 

φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   

(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 

από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  

ι των τμθμάτων για τα οποία ο 

οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να υποβάλει 

προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των 

προςϊπων που είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό 

φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και 

τον τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ 

τθσ, τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα 

κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο 

μζροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτιρια και 

κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V 

κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ 

ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και 

υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ 

φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται 

για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που 

κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν 

ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 

απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 

ανακζςει οποιοδιποτε μζροσ τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που κα 

αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ 

πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / 

υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον 

των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να 

παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β 

του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι 

κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 

δραςτθριότθτεσxiii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiv· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ 

καταδίκεσ: 

Απάντθςθ: 

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα ι οποιουδιποτε προςϊπουxvi το 

οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι 

ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται 

ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι 

απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από 

πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 

ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

[   + Ναι *    + Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ 

απόφαςθσ προςδιορίηοντασ ποιο από τα 

ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά και τον λόγο ι τουσ 

λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 
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+· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ 

*……+ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xix 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»)xx; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 

όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα 

ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

[   + Ναι *   + Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ 

απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει 

τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει 

ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 

δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 

ΑΦΑΛΙΘ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ 

τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ 

και εργατικοφ δικαίουxxv; 

[    + Ναι *   + Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν 

αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ 

του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα 

δφναται να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 

λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 

εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων 

ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 

αυτζσ  τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

[   + Ναι *   + Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε: εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[    + Ναι  [   + Όχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[    + Ναι *    + Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, 

λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[    + Ναι *    + Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν 

ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο 

αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

[    + Ναι *    + Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ 

πλθμμζλειαxxxi κατά τθν εκτζλεςθ 

ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

[    + Ναι *    + Όχι 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΦΔ8465ΧΘ0-ΜΓΗ





38 
 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 

παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

[    + Ναι *    + Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα 

που λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 

πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν 

εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων 

αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ 

αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 

να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 

που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ 

τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 

αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

[    + Ναι *    + Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν 

περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει 

μόνο τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει 

οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Πλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

[      + Ναι *      + Όχι 
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Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ 

υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ 

ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και 

χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 

περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ 

μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το 

είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, 

που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, 

διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ 

διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 

πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 

περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων 

με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά 

ι λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα 

απαιτοφμενα ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω 

πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 

θλεκτρονικάxxxii, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Όχιxxxiii 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xxxiv 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει 

ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ 

επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ 

και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxxxv, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάνxxxvi. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά 

ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ 

κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί 

το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου 

Υπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ 

προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 

(ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ 

ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ 

ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο 

εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 

ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  

ix Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 

42). 

x φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

xi Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ 

C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ 

του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 

(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του 
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Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν 

ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο 

άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 

εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ 

ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων 

εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ 

δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, 

κατ᾽  εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων 

που λιφκθκαν.  

xxii τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του 

ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο 

τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ 

υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ 
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δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 

αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με 

το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 

προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να 

ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx Πρβλ άρκρο 48. 

xxxi  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxxiii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxiv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxv Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω 

πρόςβαςθ.  
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IΙΙ– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ A : ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 

Ονομαςία Σράπεηασ …………………………..,  Κατάςτθμα…………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)……..          Θμερομθνία ζκδοςθσ ......., 
ΕΤΡΩ.………. 

Προσ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Πάντου, Σ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ 

 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ  ΑΡ. … ΕΤΡΩ   ……….. 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΤΡΩ.…………….... 
(και ολογράφωσ) …………………………………….. υπζρ τθσ εταιρείασ ….……………………………. 
με Δ\νςθ ……………………………………και ΑΦΜ: ……………………...  για τθ ςυμμετοχι ςτο 
διενεργοφμενο ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Τπ.Ψθ.Π.Σ.Ε., τθν …../…/2017, με 
αντικείμενο τθ «Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ 
(τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) διεκνϊσ», 
ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. πρωτ. ………../2017 Διακιρυξθ ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω 
διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ και το οποίο ποςό καλφπτει το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίασ ..................... EYPΩ. 

-  Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ 
διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

- Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………  

(Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθν υπ. αρ. ………/2017 Διακιρυξθ). 

-  ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό 
ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ 
υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί 
ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ.- 

        (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ B: ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ  ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Ονομαςία Σράπεηασ …………………,      Κατάςτθμα………………….,  (Δ/νςθ οδόσ -
αρικμόσ TK fax)       Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………,   

ΕΤΡΩ. ……………… 

Προσ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΨΘΦΙΑΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ, ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΘΜΕΡΩΘ 

Φραγκοφδθ 11 & Αλ.Πάντου, Σ.Κ. 10163, Καλλικζα Αττικισ 

 

ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ  ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ  ΑΡ. ……  ΕΤΡΩ   …… 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ 
εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΤΡΩ.   ………………… 
(και ολογράφωσ)  …………..……….. …….  ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι 
μασ, υπζρ  τθσ εταιρείασ ……………………………………. με Δ\νςθ ……………… και ΑΦΜ: 
……………………. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό …………. 
ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθ «Δθμιουργία 12 τθλεοπτικϊν spots για τθν προβολι 
τθσ χϊρασ μασ (τομείσ οικονομίασ, ανάπτυξθσ, εξωτερικισ πολιτικισ, άμυνασ κλπ.) 
διεκνϊσ», που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …./…/2017 (ςυμπλθρϊνετε τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ), ςυνολικισ αξίασ …………….. 
(ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα) ςφμφωνα με τθ με αρικμό ……….. 
Διακιρυξι ςασ. 

- Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ 
διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από 
απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι 
τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί 
μασ καμιά ιςχφ.. 

- ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται 
ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ εγγφθςθ που παρζχεται ςφμφωνα με τα παραπάνω ιςχφει μζχρι τθν ……………(2 
μινεσ μετά τον ςυμβατικό χρόνο λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ), εκτόσ εάν πριν τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ υποβλθκεί από εςάσ ςχετικό ζγγραφο για 
παράταςθ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, οπότε υποχρεοφμαςτε να παρατείνουμε τθν 
εγγφθςθ μζχρι τθν θμερομθνία που κα αναφζρεται ςτο ςχετικό ζγγραφό ςασ. 

-  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν 
δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο 
Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ. 

         

    (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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