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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

No 2/2017 
 

Για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την διογάνωση του 2018 IEEE International 

Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) που θα πραγματοποιηθεί 

στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου του 2018 

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει το πρόγραμμα με τίτλο «2018 IEEE International Conference on 

High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018)», με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 62/1022 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, Ιωάννης Γκόνος- Συνεργαζόμενο 

Μέλος ΔΕΠ ΕΠΙΣΕΥ 

Προϋπολογισμός: 59.900,00€, πλέον ΦΠΑ 

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών 

(Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), εδρεύον στην Αθήνα, Πατησίων 42 (ΤΚ 10682, ΑΦΜ 090162593, Δ.Ο.Υ Δ Αθηνών) στο 

πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «2018 IEEE International Conference on High Voltage 

Engineering and Application (ICHVE 2018)» και κωδικό ΕΠΙΣΕΥ: 62/1022προκηρύσσει συνοπτικό, 

λόγω προϋπολογισμού, διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 59.900,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ 

 

Ιωάννης Βασιλείου, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διογάνωση του 2018 IEEE 

International Conference on High Voltage Engineering and 

Application (ICHVE 2018), στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου του 2018 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών 

& Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), Ν.Π.Ι.Δ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ, με υποβολή σφραγισμένων 

φακέλων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (59.900,00€ -πλέον 

ΦΠΑ). 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη χρηματοδοτείται κατά 100% από ιδιωτικούς πόρους 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 
Έως 30-11-2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
24.10.2017 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία:06.11.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήτοι 12 

πλήρεις ημέρες από την επομένη της ανάρτησης της Διακήρυξης 

στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΣΕY, www.iccs.gr, μη περιλαμβανομένης 

της ημέρας ανάρτησης και της ημέρας υποβολής των προσφορών. 

http://www.iccs.gr/


3 

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780, Ζωγράφου, ΕΠΙΣΕΥ – Γραφείο 

Πρωτοκόλλου 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 06.11.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα12:30 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ναι 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Εγκαταστάσεις ΕΠΙΣΕΥ, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, TK. 15780, 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 12 

μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, με 

δυνατότητα ισόχρονης παράτασης της ισχύος τους 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ  

(Απόφαση ΔΣ 19.10.2017, Θέμα: 3.2.γ ) 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 79950000-8 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- Γραμματεία ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ: 210-772 4383 

- Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές:  

Ιωάννης Γκόνιος Τηλ 2107723539, email : igonos@cs.ntua.gr 

 

Το ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ, έχοντας υπ’ όψιν:  

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 271/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων 

Επικοινωνιών και Υπολογιστών», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ΠΔ 13/1998 (ΦΕΚ Α`24/ 

09-02-1998) «Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις του 

Νόμου 2083/92 και τροποποίηση διατάξεών του», δυνάμει του οποίου υπήρξε, μεταξύ άλλων, 

μετονομασία του σε ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (εφ’ εξής αποκαλούμενο «ΕΠΙΣΕΥ»), του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16-07-2008) 

και του άρθρου 32 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α’ 156/04-09-2009) όπως ισχύει.  

2) Τις διατάξεις του άρθρο 20 του Ν. 4310/2014, όπως ίσχυσε κι εν συνεχεία αντικαταστάθηκε 

δυνάμει του άρθρου 17 του Ν.4386/2016, ως προς το χαρακτηρισμό των πόρων των Ερευνητικών 

Φορέων. 

3) Τις διατάξεις του Ν.4485/2017 

4) Το γεγονός ότι η νομιμοποίηση του ΔΣ του ΕΠΙΣΕΥ προκύπτει, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

8064/25-04-2016 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη του ΕΜΠ, νομίμως δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 

Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα αρ. 246/17-05-2016, με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής 

Σύνθεσης της 2ης/2016 συνεδρίασης, Θέμα 4ο. 

5) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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6) Σκοπός του εν λόγω διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διογάνωση 

του 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) 

που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου του 2018. 

7) Την από 19.10.2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΣΕΥ, Θέμα 3.2.β α) για τη 

διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού και την έκδοση της παρούσας διακήρυξης κατόπιν έγκρισης 

του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 11106/17.10.2017 αιτήματος του Επιστημονικού Υπευθύνου κ. Ιωάννη Γκόνου, 

Επίκουρου Καθηγητή ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ και β) για ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Πιστοποίησης και Παραλαβής Παραδοτέων. 

8) Την ανάγκη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου επιλογή Αναδόχου 

που θα αναλάβει τη διογάνωση του 2018 IEEE International Conference on High Voltage 

Engineering and Application (ICHVE 2018) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου 

του 2018 με Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) τον Επίκουρο Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π κ. Ιωάννη Γκόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με υποβολή προσφορών σε σφραγισμένους φακέλους για 

την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη διογάνωση του 2018 IEEE International Conference on 

High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 10-

13 Σεπτεμβρίου του 2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (59.900,00€), σύμφωνα με 

τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.α Περιγραφή του Συνεδρίου 

Ιστορικό 

Το International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE) είναι ένα Διεθνές 
Συνέδριο που αφορά την ευρύτερη περιοχή των Υψηλών Τάσων και διοργανώνεται σε συνεργασία 
με την Dielectrics and Electrical Insulation Society (DEIS) του Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) κάθε δύο (2) χρόνια σε διαφορετική χώρα.  

Το ICHVE ξεκίνησε το 2008 και είναι διεθνές συνέδριο, το οποίο έκτοτε αναπτύσσεται, τόσο ως προς 
τη θεματολογία του, όσο και ως προς την αύξηση των συμμετεχόντων. Από το 2016 και μετά, το 
συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ.  

Το προτελευταίο συνέδριο (τέταρτο κατά σειρά), που έγινε το 2014 στο Poznan / Πολωνία θα 
χρησιμεύσει ως μοντέλο για τη διοργάνωση του επόμενου Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες 
στη διεύθυνση http://www.ichve2014.put.poznan.pl/. 
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Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα προηγούμενα συνέδρια:  

Συνέδριο Πόλη Χώρα Ημερομηνία Website 

5 Chengdu Κίνα 2016 http://www.ichve2016.cqu.edu.cn 

4 Poznan Πολωνία 2014 http://www.ichve2014.put.poznan.pl 

3 Shanghai Κίνα 2012 http://ichve2012.cqu.edu.cn 

2 New Orleans Η.Π.Α. 2010 http://www.ichve2010.ece.msstate.edu 

1 Chongqing Κίνα 2008 http://www.ichve2008.cqu.edu.cn 

 

Ταυτότητα Συνεδρίου 

To ΕΠΙΣΕΥ αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό 
Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, προσανατολισμένο στην έρευνα, όπως μαρτυρεί ο 
τίτλος του, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι εποπτευόμενο από το 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ  

1. σκοπός του Ινστιτούτου είναι: 

α.  Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας. 

β.  Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα. 

γ.  Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής 
βιομηχανίας, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας 
παραγωγής στην Ελλάδα. 

δ. Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς 
του ίδιου Τμήματος. 

2. Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής: 

α.  Συστήματα ανθρώπου μηχανής 

β.  Τηλεπικοινωνίες 

γ.  Βιομηχανική αυτοματοποίηση 

δ.  Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα 

ε.  Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης 

στ. Υλικό και υπολογιστικά συστήματα. 

3. Για την επίτευξη του σκοπού του το ινστιτούτο: 

α. Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή 
των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου. 

β. Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητές του. 

γ. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 

δ. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του. 
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ε.  Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

στ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. 

Το ICHVE είναι ένα Συνέδριο στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων, που αφορά ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, γρήγορα μεταβατικά φαινόμενα και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, συστήματα γείωσης, 
μεθόδους παρακολούθησης και διάγνωσης, βιομηχανικές εφαρμογές, συστήματα μονώσης για 
υψηλές τάσεις, δοκιμές και μετρήσεις υψηλών τάσεων. 

Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται προσωπικά και δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει κάποιος χωρίς 
πρόσκληση και καταβολή συνδρομής. 

Το Συνέδριο θα διαρκέσει τέσσερις (4) μέρες και θα έχει ομιλίες με παρουσιάσεις σε podium, 
τοποθετήσεις επιστημονικών αφισών (posters), συναντήσεις επιτροπών, εκθεσιακό χώρο.  

Το ICΗVE 2018 υπολογίζετε πως θα έχει ~200 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες της Ασίας, 
Ευρώπης και Αμερικής και θα διεξαχθεί σε παράλληλες αίθουσες με ~150 ομιλητές. Οι επιλεγμένες 
ημερομηνίες του Συνεδρίου είναι Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 
2018. 

Πρόγραμμα Συνεδρίου 

Παρακάτω ακολουθεί το τελικό πρόγραμμα και οι πιθανές αίθουσες (με την επιφύλαξη της τελικής 
επιλογής χώρου): 

1η ΜΕΡΑ / Δευτέρα 10-09-2018 

08:30-18:00 Αίθουσα 1  

08:30-18:00 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 2 φορές από ~ 150 άτομα 

Ελαφρύ γεύμα 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Δείπνο 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 

2η ΜΕΡΑ / Τρίτη 11-09-2018 

08:30-18:00 Αίθουσα 1  

08:30-18:00 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 2 φορές από ~ 150 άτομα 

Ελαφρύ γεύμα 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Κονσέρτο 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 

3η ΜΕΡΑ / Τετάρτη 12-09-2018 

08:30-18:00 Αίθουσα 1  

08:30-18:00 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 2 φορές από ~ 150 άτομα 

Ελαφρύ γεύμα 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Δεξίωση 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 
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4η ΜΕΡΑ / Πέμπτη 13-09-2018 

08:30-13:30 Αίθουσα 1  

08:30-13:30 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Εκδρομή 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 

 

1.β Το Αντικείμενο του έργου θα είναι:  

1.β.1 Η Γραμματειακή Υποστήριξη του IEEE International Conference on High Voltage Engineering 
and Application (ICHVE 2018), για 200 συνέδρους. Ο Ανάδοχος θα  

• Υποβάλει στο ΕΠΙΣΕΥ αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς έγκριση και οριστικοποίηση 

 Καταρτίσει, σε συνεργασία με τον Ε.Υ. και υποβάλει οικονομικό προϋπολογισμό του Συνεδρίου 
και θα οριστικοποιήσει σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ τη διαδικασία διαχείρισής του. Ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει σε μηνιαία βάση: 
– Αναφορές εσόδων - εξόδων του συνεδρίου,  
– Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν,  
– Ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα,  
– Την πορεία των εγγραφών και των εργασιών που υποβάλλονται,  
– Την πορεία των χορηγιών.  

1.β.1.Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

• Υποβολή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο χρονοδιαγράμματος & προθεσμιών για κάθε επί μέρους 
εργασία. 

• Αλληλογραφία (επιστολές, e-mail, fax) με το ΕΠΙΣΕΥ, με κάθε σύνεδρο, χορηγούς, Έλληνες και 
ξένους προσκεκλημένους ομιλητές, που είτε ενέχονται στη διαδικασία διοργάνωσης του 
Συνεδρίου ή μπορούν να συμβάλουν παντοιοτρόπως στη διεξαγωγή του. 

• Διαχείριση εγγραφών, on-line μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου ή μέσω fax ή e-mail ή 
ταχυδρομικώς. 

• Παραλαβή των δελτίων συμμετοχής και μηχανογραφική τήρηση αρχείου προ-εγγεγραμμένων. 
• Υποβολή αναφορών προόδου εργασιών και συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις 

των υπευθύνων διαχείρισης του έργου. Οι αναφορές θα είναι ανά μήνα ξεκινώντας 9 μήνες 
πριν το Συνέδριο. 

• Επίβλεψη εκτύπωσης όλων των εντύπων του Συνεδρίου. 
• Παροχή λογισμικού προγράμματος εγγραφών συνεδρίων και διαχείρισης κρατήσεων και 

σύνδεση αυτού με το δικτυακό τόπο του Συνεδρίου. 
• Παραλαβή των δελτίων συμμετοχής και μηχανογράφηση. Δυνατότητα εγγραφής των 

συμμετεχόντων με τους ακόλουθους τρόπους:  

 On line εγγραφές μέσα από το site του Συνεδρίου, με την υποστήριξη εξειδικευμένου 
λογισμικού προγράμματος  

 Εγγραφές μέσω e-mail ή Fax 
• Αλληλογραφία με τους σύνεδρους σχετικά με την εγγραφή, διεκπεραίωση των πληρωμών και 

κάθε οικονομική συναλλαγή τους στο Συνέδριο. 
• Συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ για την έκδοση παραστατικών προς τους συνέδρους ή/ και άλλους 

φορείς.  
• Ανάληψη και εκτέλεση όλων των υπηρεσιών σχετικά με την ταχυδρόμηση & συσκευασία όλων 

των συνεδριακών εντύπων του Συνεδρίου.  
• Εκτύπωση ειδικής λίστας εγγεγραμμένων ανά κατηγορία εγγραφής και είδος συμμετοχής σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις 



8 

 

• Αλληλογραφία με τους σύνεδρους σχετικά με την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, δωματίων, 
προαιρετικών εκδρομών, ή /και κοινωνικών εκδηλώσεων 

• Οργάνωση γραφείου υποδοχής (γραμματεία) στο Συνεδριακό χώρο 
• Μεταφορά εξοπλισμού και Συνεδριακού υλικού στο Συνεδριακό χώρο 
• Λογιστική κάλυψη του Συνεδρίου 

 Τήρηση όλων των λογαριασμών (εξόδων/εσόδων) που αφορούν στο Συνέδριο 

 Καταγραφή κάθε οικονομικής συναλλαγής 

 Κατάρτιση και υποβολή οικονομικού προϋπολογισμού του Συνεδρίου και οριστικοποίηση, 
σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.)., της διαδικασίας διαχείρισής του 

 Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων εσόδων – εξόδων προς τον Ε.Υ.. σε μηνιαία βάση 

 Σύνταξη και υποβολή τελικού απολογισμού 
• Είσπραξη εγγραφών 
• Συνεργασία με τον Ε.Υ. για την έκδοση επίσημων παραστατικών με την εξόφληση της εγγραφής 

τους στο Συνέδριο.  
 

1.β.1.Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  
• τουλάχιτον 4 άτομα για τις επί τόπου εγγραφές, για την εξυπηρέτηση εκθετών, και τις διάφορες 

ανακοινώσεις.  
• τουλάχιστον 1 άτομο για τη μηχανογράφηση και τεχνικό εξοπλισμό 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
• Εγκατάσταση στο Συνεδριακό χώρο  
• Σχεδιασμός και διαμόρφωση του χώρου της γραμματείας 
• Συλλογή και προετοιμασία του υλικού των παρουσιάσεων των συνέδρων Προετοιμασία των 

φακέλων που θα διανεμηθούν στους συνέδρους (τουριστικού και Συνεδριακού περιεχομένου) 
• Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στον χώρο της γραμματείας  
• Μέριμνα για την σωστή διαρρύθμιση των αιθουσών και εγκατάσταση του εξοπλισμού 

οπτικοακουστικών και μεγαφωνικών μέσων.  
• Διακόσμηση και σήμανση των συνεδριακών και εκθεσιακών Χώρων.  
• Επίβλεψη για το στήσιμο των πλαισίων για την ανάρτηση των εργασιών και των συνεδριακών 

περιπτέρων, 
• Επίβλεψη διαδικασίας προπαρασκευής και αποθήκευση του Συνεδριακού υλικού.  
• Επίβλεψη της προετοιμασίας του Συνεδριακού υλικού (Τσάντες, Μπλοκ, Στυλό, διαφημιστικά 

έντυπα, Χάρτες, Τουριστικά φυλλάδια, κ.λπ.) που θα διανεμηθεί στους συνέδρους.  
• Επιμέλεια και επίβλεψη πιστής τήρησης των υποχρεώσεων όλων των προμηθευτών που 

εμπλέκονται στην οργάνωση του Συνεδρίου.  
• Επιμέλεια τοποθέτησης δώρων ή άλλου πληροφοριακού υλικού στα δωμάτια των 

προσκεκλημένων ομιλητών κ.λπ.  
• Επίβλεψη σήμανσης Συνεδριακού χώρου.  

 
Λειτουργία Γραμματείας Συνεδρίου 
• Εγγραφές και παράδοση του Συνεδριακού υλικού στους συμμετέχοντες 
• Μηχανογραφική εκτύπωση των κονκάρδων και πιστοποιητικών παρακολούθησης για τους 

συνέδρους και προμήθεια κάθε είδους Συνεδριακού υλικού που θα χρειαστεί 
• Μόνιμη παρουσία υπευθύνων συνεργατών του Αναδόχου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
• Επίβλεψη καλής λειτουργίας αιθουσών, αναρτημένων εργασιών και Έκθεσης 
• Επίβλεψη και συντονισμός χρόνου των διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων, δεξίωση υποδοχής και 

παράλληλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάλογα με την ροή του επιστημονικού 
προγράμματος 

• Επίβλεψη της Τεχνικής Υποστήριξης, σε μόνιμη βάση για όλες τις ημέρες του Συνεδρίου, 
οπτικοακουστικών μέσων και κατασκευών 
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• Έξοδα ένδυσης και διατροφής του προσωπικού του Αναδόχου 
• Σύνταξη, επιμέλεια και χορηγία βεβαιώσεων συμμετοχής στους συνέδρους. 
• Στολισμός αιθουσών συνεδρίου με λουλούδια στα προεδρεία και μπροστά στα podiums των 

ομιλητών. 
 
1.β.1.Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
• Σύνταξη, επιμέλεια και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στους προέδρους και τους ομιλητές 
• Απόδοση στο ΕΠΙΣΕΥ μετά τον λεπτομερή απολογισμό εσόδων-εξόδων 
• Παράδοση εναπομένοντος υλικού Συνεδρίου στο ΕΠΙΣΕΥ εντός 20 ημερών από τη λήξη του 
• Σύνταξη και υποβολή αναλυτικής αναφοράς – απολογισμού προς τον Ε.Υ. εντός 30 ημερών από 

την ημερομηνία λήξης του Συνεδρίου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:  

 Οικονομικά αποτελέσματα – τελικό απολογισμό 

 Αναλυτικές καταστάσεις εγγεγραμμένων συνέδρων 
• Σύνταξη, επιμέλεια και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς όλους τους χορηγούς και 

όσους με οποιανδήποτε τρόπο συνέβαλλαν ή ενίσχυσαν οικονομικά στη διεξαγωγή του 
Συνεδρίου 

 
1.β.1.Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
• Κατάρτιση καταλόγου πιθανών προσκεκλημένων ομιλητών σε συνεργασία με τον Ε.Υ. 
• Επικοινωνία με προσκεκλημένους ομιλητές και μέλη προεδρείων και αποστολή της σχετικής 

πρόσκλησης συμμετοχής στο Συνέδριο   
• Ενημέρωση των ομιλητών για την ώρα, ημέρα πραγματοποίησης της παρουσίασής τους και 

γενικότερα για όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες  
• Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης ομιλητών-εισηγητών 
• Υλικό ανάρτησης εισηγήσεων, μεταφορά Συνεδριακού υλικού, στους Η/Υ που θα 

χρησιμοποιηθούν στις παρουσιάσεις.  
• Επιμέλεια τοποθέτησης των posters ανά θεματική κατηγορία βάσει των οδηγιών του Ε.Υ.   
• Εποπτεία κατά την εγκατάσταση των πλαισίων για την ανάρτηση των posters καθώς και κατά 

την αποξήλωσή τους 
 
Σημείωση:  

Οποιοδήποτε κόστος απορρέει από τις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικά, εκτυπωτικά, 
ενοικιάσεις, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

 
Επιπλέον, Αντικείμενο του έργου θα είναι:  

1.β.2 Η Επίβλεψη και Συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου όπως περιγράφονται 
παρακάτω:  

1.β.2.1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Το συνέδριο θα πρέπει να φιλοξενηθεί σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο θα βρίσκεται 
πλησίον σταθμού του μετρό. Για τη διεξαγωγή του συνεδρίου είναι αναγκαία η μίσθωση δύο 
αιθουσών δυναμικότητας ~250 θέσεων και ~100 θέσεων αντίστοιχα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει στο 
ξενοδοχείο και η δυνατότητα μίσθωσης και τρίτης αίθουσας (~100 θέσεων) σε περίπτωση που αυτό 
απαιτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων . Θα απαιτηθεί χώρος για να παρουσιαστούν 
κάποιες εργασίες ως posters (την Τρίτη 11.09.2018 και την Τετάρτη 12.09.2018). Επίσης, απαιτείται 
χώρος για την παρουσίαση κάποιων εκθετών (5-10 περίπτερα, με εμβαδόν 9m² ή 18m² ή 27m²). Θα 
ήταν ιδανικό ο χώρος των εκθετών να ήταν εκεί που θα γίνονται τα coffee breaks ή θα σερβίρεται το 
φαγητό ή στην είσοδο των αιθουσών. 
Ο Συνεδριακός χώρος θα πρέπει να έχει πλήρη υποδομή για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλες τις αίθουσες 
του Συνεδρίου, από και προς την έξοδο του/των κτιρίων και τις εξόδους διαφυγής.  Σε περίπτωση 
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που ο χώρος είναι Ξενοδοχείο, η προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους 
τους χώρους και κυρίως για τα δωμάτια. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο προς κράτηση 
ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο για ΑΜΕΑ σε περίπτωση που κάποιος το ζητήσει κατά την εγγραφή 
των συμμετεχόντων.  

Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι προτεινόμενοι συνεδριακοί χώροι με 
αναλυτική περιγραφή τους. 
 

Επισιτιστικά:  

Διαλείμματα καφέ (150 άτομα/διάλειμμα) 

Χρειάζονται επτά (7) διαλείμματα καφέ συνολικά (2 στις 10/09/2018, 2 στις 11/09/2018, 2 στις 

12/09/2018 και 1 στις 13/9/2018)Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ενδεικτική 

περιγραφή για το περιεχόμενο του μενού των διαλειμμάτων καφέ.  

Σημείωση: Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει των αριθμό των συμμετεχόντων στα διαλείμματα 

έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, με αντίστοιχη μεταβολή του τιμήματος Η τιμή ανά 

άτομο δεν μπορεί να αυξηθεί.  

 

Γεύματα 

Χρειάζονται τρία (3) ελαφρά γεύματα και ένα (1) Κοκτέιλ Καλωσορίσματος συνολικά (Κοκτέιλ 
Καλωσορίσματος στις 10/09/2018 , ελαφρύ γεύμα στις 10/09/2018,11/09/2018,12/09/2018). .  

Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ενδεικτική περιγραφή για το περιεχόμενο του μενού 
των ελαφριών γευμάτων και του Κοκτέιλ Καλωσορίσματος. 

Σημείωση: Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει των αριθμό των συμμετεχόντων στα γεύματα έως 

και δύο μήνες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, με αντίστοιχη μεταβολή του συνολικού τιμήματος. Η τιμή 

ανά άτομο δεν μπορεί να αυξηθεί Η τιμή ανά άτομο δεν μπορεί να αυξηθεί.  

 
1.β.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ και συνεργασία με τον Ε.Υ για την τοποθέτηση 
χορηγιών που θα γίνουν (δεν απαιτείται εύρεση χορηγιών), συμπεριλαμβανομένων των 
• Εποπτεία κατά την εγκατάσταση των περιπτέρων, καθώς και κατά την αποξήλωσή τους 
• Διαχείριση της ενοικίασης επιφανειών για τα posters και τοποθέτηση βάσει σχεδιασμού 
• Κατασκευή χώρου Γραμματείας τουλάχιστον 5 ατόμων 
• Ηλεκτρονική απεικόνιση της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου στο site του Συνεδρίου και 

συνεχής ενημέρωσή του, βάσει των επιβεβαιώσεων των χορηγών / εκθετών  
• Παραγωγή εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή και εκτυπώσεις για την ενημέρωση υποψηφίων 

χορηγών και διαφημιζόμενων με κοστολόγιο, προδιαγραφές, οφέλη χορηγίας, προθεσμίες και 
διαδικασία συμμετοχής (sponsors' brochure)  

• Τήρηση των λογαριασμών των εκθετών και είσπραξη των οφειλομένων ποσών   
• Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης εκθετών 
• Επιμέλεια, σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής, προς όλους τους χορηγούς, 

εκθέτες και γενικά σε όσους με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυσαν οικονομικά το Συνέδριο 
 
1.β.2.3 ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και μηχανογραφικής 
παρακολούθησης συνεδρίων με την ιστοσελίδα του Συνεδρίου για 
• Εγγραφές μέσω Διαδικτύου (on line registrations) 
• Κρατήσεις δωματίων, κοινωνικές εκδηλώσεις και Εκδρομές (on line hotel & Tour reservation) 
• Υποβολή εργασιών (on line abstract and full paper submissions) 
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1.β.2.4 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Διαχείριση παραγωγής σηματοδότησης Συνεδριακού χώρου και σκηνικών αιθουσών και επίβλεψη 
διαδικασιών από την εγκατάσταση ως και την αποξήλωση τους.   

 
1.β.2.5 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Διάθεση και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηχητικού συστήματος για τις συνεδριακές 
αίθουσες για 4 ημέρες, ήτοι: ηχεία, ενισχυτή, κονσόλα ήχου, καλωδιώσεις, μικρόφωνα για το 
προεδρείο, ασύρματα μικρόφωνα, μικρόφωνα για τα podium. 

Διάθεση και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις 
συνεδριακές αίθουσες για 4 ημέρες, ήτοι: video data projector, οθόνη διαστάσεων τουλάχιστον 3Χ3, 
slide projector, laptop ή pc, laser pointer, οθόνη στο πάνελ των συντονιστών και στο βήμα του 
ομιλητή. 

1.β.2.6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  

Διαχείριση και παρακολούθηση όλης της διαδικασίας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή 
Συνεδριακού Υλικού [συνεδριακή τσάντα, στυλό, μπλοκ, κονκάρδα διαπίστευσης, abstract book, 
πρακτικά συνεδρίου σε usb, πιστοποιητικό παρακολούθησης]) μέσω συνεργασίας με τον Ε.Υ. 

  
1.β.2.7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Επίβλεψη φωτογράφου για όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.  

 
1.β.2.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Συνεργασία με τον Ε.Υ. για την επιλογή του κοινωνικού προγράμματος και επίβλεψη της υλοποίησής 
του. Συγκεκριμένα:   

• Εντός του συνεδριακού χώρου και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: α) Διάλειμμα καφέ για 150 
άτομα (7 διαλείμματα συνολικά), β) Ελαφρύ γεύμα για 150 άτομα (3 γεύματα), γ) Δεξίωση 
υποδοχής (welcome cocktail) στο συνέδριο για 150 άτομα. 

• Διοργάνωση επίσημου δείπνου Συνεδρίου σε μέρος επιλογής του ΕΠΙΣΕΥ και μεταφορά των 
Συνέδρων από και προς το μέρος επιλογής (Δευτέρα 10-09-2018, εκτός οικονομικής 
προσφοράς), 

• κονσέρτο επιλογής του αναθέτοντος φορέα την Τρίτη 11.09.2018 (εκτός οικονομικής 
προσφοράς), 

• δεξίωση σε τόπο επιλογής του ΕΠΙΣΕΥ την Τετάρτη 12.09.2018 (εκτός οικονομικής προσφοράς),  
• Διοργάνωση εκδρομών με πολυτελή πούλμαν και επαγγελματίες ξεναγούς το απόγευμα της 

Πέμπτης 13.09.2018 (εκτός οικονομικής προσφοράς).  
 

 1.β.2.9 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Διαπραγμάτευση με τα ξενοδοχεία για καλύτερες δυνατές τιμές  
• Σύναψη συμβολαίων για την δέσμευση δωματίων στο Συνεδριακό χώρο ή σε άλλα 

περιφερειακά ξενοδοχεία 5 αστέρων, για την εξυπηρέτηση των Συνέδρων 
• Καταβολή των αναγκαίων προκαταβολών στα ξενοδοχεία και σε προμηθευτές τουριστικών 

υπηρεσιών   
• Επιμέλεια για την προετοιμασία του δελτίου κράτησης δωματίων  
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• Συλλογή των δελτίων κράτησης δωματίων και εκδρομών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού 
επεξεργασίας  

• Ειδικά διαμορφωμένα τουριστικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου  
• Αλληλογραφία με τους σύνεδρους σχετικά με την κράτηση δωματίων ή / και κοινωνικών 

εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνονται ή /μη στο δικαίωμα εγγραφής των συνέδρων.   
 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

2.1 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τις υπηρεσίες του στο χώρο του Συνεδρίου που θα επιλεγεί.  

2.2 Οι επισκέψεις στον επιλεγμένο χώρο που απαιτούνται για την κατασκευή και εγκατάσταση 

πάσης φύσεως εξοπλισμού θα γίνουν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του χώρου και εκπροσώπου 

του Επιστημονικού υπεύθυνου που θα ορισθεί.  

2.3 Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου εκ μέρους του ΕΠΙΣΕΥ θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπής παραλαβής. 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 

συνεργασίας ως τις 30/11/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα 

χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (59.900,00€) πλέον του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, είτε (α) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την 

αναθέτουσα αρχή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς 

γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης, ήτοι 

06.11.2017. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 

φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα 

αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

3.2 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(Στοιχεία Προσφέροντος, Επωνυμία, Διεύθυνση) 

με Αριθμό Πρωτοκόλλου: ……………. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗ ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 2018 IEEE 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH VOLTAGE ENGINEERING AND APPLICATION (ICHVE 

2018) ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 10-13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2018 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ» 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9,    Τ.Κ. 15780,   ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 06.11.2017 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, 

η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή  ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

3.3 Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας, 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 8 της παρούσας και 

γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να 

καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο 

οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του 

άρθρου 3.2 της παρούσας. 

3.4 Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

3.5 Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά 

στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

3.6 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο: 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα ή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην αίτηση υποβολής προσφοράς απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η 

έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

3.7 Κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή στο Πρωτόκολλο του ΕΠΙΣΕΥ (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 

15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) έως την 06.11.2017  και ώρα: 12:00. 
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Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών.  

Η ημερομηνία (και ώρα) αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΕΠΙΣΕΥ. 

Καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη μη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 

Εάν οι προσφέροντες δεν παραλάβουν τις προσφορές τους εντός διμήνου από την ειδοποίηση τους, 

τότε αυτές καταστρέφονται. 

3.8. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το ΕΠΙΣΕΥ και για όσο 

χρόνο απαιτηθεί. 

3.9 Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο, εντός εκάστου αυτοτελούς 

υποφακέλου, ανά αντικείμενο (Δικαιολογητικά, Τεχνική, Οικονομική Προσφορά), φέροντας σχετική 

σημείωση ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 

3.10  Επιθυμητή γλώσσα υποβολής της προσφοράς είναι η αγγλική δεν αποτελεί λόγω αποκλεισμού 

εάν η προσφορά γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. 

3.11 Η προσφορά απαιτείται να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. Προσφορά 

αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη προσφορά υπό αίρεση.  

3.12 Προσφορά που παρουσιάζει κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  

4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 

(σημ. γ-δ) του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
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ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας από τους λόγους των 

παρακάτω περιπτώσεων: 

5.1 Υπάρχει εις βάρος του προσφέροντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 

L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 

του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215 ). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού προσφέροντος εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντος ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

5.2 α) Ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

5.3 Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι  5.1 και 5.2.  

5.4 Κατ’ εξαίρεση, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 

φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν 

είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 

4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, δεν εφαρμόζεται η 

παράγραφος  

5.5 Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) Ο προσφέρων έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 και αφορούν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος 

Α’ του ν. 4412/2016, 

β) Ο προσφέρων τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

γ) Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

ε) Μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των προσφερόντων 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

στ) Ο προσφέρων έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ) Ο προσφέρων έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016  

η) Ο προσφέρων επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 
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αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) Ο προσφέρων έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του. 

5.6 Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει προσφέροντα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

5.1, 5.2 και 5.5.  

5.7 Προσφέρων που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 

και 5.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω προσφέρων δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους προσφέροντες αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα 

μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον προσφέροντα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Προσφέρων που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 

δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - 

μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  

5.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

5.9 Προσφέρων που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στην Αγγλική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις/ οδηγίες: 

Ο (υπό)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

α) υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος Β’ (ΤΕΥΔ), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

ότι ο προσφέρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αα) δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 της παρούσας,  

ββ) ότι πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της 

παρούσας.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό 

απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

β) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα δικαιολογητικά 

της παρούσας παραγράφου για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις 

παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό: 

A. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Ικανότητας 

Συγκεκριμένα οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι: 

Έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2014 έως 

2016) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε 

περίπτωση που οι Υποψήφιοι δραστηριοποιούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις 

δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ 

ΦΠΑ) του Έργου.  

Οι Υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:  

Απλά αντίγραφα ή αποσπάσματα Ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων 

(2014, 2015, 2016), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή στην ίδια Υπεύθυνη 

Δήλωση να αναφέρεται ο κύκλος εργασιών ανά έτος και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016) σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών. Εάν ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό ή την υπό προμήθεια υπηρεσία, κατά χρονικό 

διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους 

ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα 

αυτό. 

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 

προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 

οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να 

αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 

φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ιδίους όρους, μία ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

Β. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει ότι 

1) Διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις 

απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, καταθέτοντας εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, το είδος της δραστηριότητας, την 

τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό, καθώς και περιγραφή των μέσων ποιοτικού 

και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέτει κατάλληλη Ομάδα Έργου αποτελούμενη από ικανό αριθμό προσωπικού, η 

οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα αναλάβουν 

2) διαθέτει άδεια λειτουργίας τουλάχιστον επτά (7) ετών και να έχει διοργανώσει, τουλάχιστον, 
είκοσι(20) διεθνή συνέδρια τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

- Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος 

κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Εάν η Αναθέτουσα 

Αρχή των έργων αυτών ήταν Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ή 

ισοδύναμα έγγραφα (όπως τιμολόγια με εξοφλήσεις και συμβάσεις κ.α.). Εάν η Αναθέτουσα 

Αρχή των έργων αυτών ήταν ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του 

ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου ή ισοδύναμα έγγραφα. 

Ο Πίνακας των συναφών έργων πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 

ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά 

για την Ένωση/ Κοινοπραξία, 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να 

καλύπτονται όλες. 

Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής 1 και 2 ανωτέρω, από τρίτους. Στην 

περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση - εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής - της 

Α/Α 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ/ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

1     

2     

3     
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σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση 

του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, επιθυμητό είναι ναα 

συνοδεύονται  από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία: τα απαιτούμενα στοιχεία 

τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται, ανάλογα με τη φύση τους, χωριστά για κάθε Μέλος της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους 

συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για έναν μόνο 

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό 

 

Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών έχει το δικαίωμα μετά την 

κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από τον Προσφέροντα διευκρινίσεις σχετικά με το 

περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 

σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση αυτή 

η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται 

αντιπροσφορά. 

 Τέτοιου είδους διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα 

ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των επτά (7) εργασίμων ημερών. 

 Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από τις συμπληρώσεις 

και αποσαφηνίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών στην Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 

διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 

 Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, 

και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στη στελέχωση 

του υποψηφίου αναδόχου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία εργάζονταν-με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά την τελευταία τριετία- στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υπό-φάκελος «Τεχνική Προσφορά» υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του 

υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία 

νόμιμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό). Εταιρική παρουσίαση, 

πληροφορίες σχετικά με την υποδομή, το πελατολόγιο και μεθοδολογίες διαχείρισης και 

υλοποίησης των έργων, είναι προαιρετικά και εφόσον περιληφθούν θα βρίσκονται σε σχετικό 

Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. 

 Τεχνική προσφορά που θα πληροί κατά το ελάχιστο τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α της παρούσης προκήρυξης. 

 Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι προτεινόμενοι συνεδριακοί χώροι με 
αναλυτική περιγραφή για τους χώρους,  το περιεχόμενο του μενού των διαλειμμάτων καφέ, των 
ελαφριών γευμάτων καθώς και όλων των προτεινόμενων παραδοτέων κ.λπ.). 
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 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση γνήσιου υπογραφής, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι  η προσφορά του 

πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και . 

 Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την τεκμηρίωση των στοιχείων των 

Τεχνικών Προδιαγραφών (φυλλάδια και φωτογραφίες υλικών κ.α.).  

 Η  Τεχνική  προσφορά  αξιολογείται  για  την  κατάταξη  του  υποψηφίου.   

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά 
για την εκτέλεση του έργου η οποία θα διατυπώνεται σε ΕΥΡΩ αριθμητικώς και ολογράφως και 
ειδικότερα να αναφέρει την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία υπηρεσιών, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 
- Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  
- Η Οικονομική Προσφορά θα φέρει την υπογραφή του/ων νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων και την 

σφραγίδα του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.  

- Η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ 

ΦΠΑ) για τη συνολική προκηρυσσόμενη υπηρεσία. 

- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της παρούσας. 

- Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή των 

παραδοτέων. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των υπηρεσιών που θα παράσχει βάσει 

των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή και την αποπληρωμή τους. 

- Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως  

- Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται και ο χρόνος ισχύος της. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΩΣΗ 

ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

10.1 Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, κρίνονται κατά την ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας άρθρου 12 και κατά την 

σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας.  

Η πλήρωση των απαιτήσεων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 7. της παρούσας  αρκεί να ικανοποιούνται από ένα εκ 

των μελών της ένωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από την αναθέτουσα αρχή 

υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12.1 της 

παρούσας: 

10.2  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να 

προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της εταιρίας, 

σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της 

εταιρίας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, ή των  ενώσεων νομικών προσώπων σε 
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περίπτωση  ένωσης, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της 

εγκατάστασης του προσφέροντος). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώματος 

υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο  προσφέρων 

αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του, αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με 

τον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας προσφέροντα.  

 

10.3  Σχετικά με τον έλεγχο περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού: 

10.3.1  α) για τις περιπτώσεις του άρθρου 5.1 της παρούσας, απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους μέλους  ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 73 

παρ.1 Ν.4412/2016. 

Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 

ανήκουν σε αυτά που κατά την παρούσα διακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του  προσφέροντος, 

οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν 

εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικημάτων. 

β) για τις περιπτώσεις του άρθρου 5.2 της παρούσας: 

β1) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του 

οικείου κράτους μέλους ή χώρας.  

β2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 

χώρας.  

Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση 

καταβολής φόρων στην Ελλάδα, Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν 

σχετικό αποδεικτικό της οικείας ΔΟΥ. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 5.5 της παρούσας:  

Για την περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του οικείου κράτους μέλους ή χώρας. Ειδικότερα, τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής 

διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό 

εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και 

Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και τις Διευθύνσεις Εμπορίου 

των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε.  

Για τις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, η’ και θ’ επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του 

ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού.  

10.3.2  Αν το κράτος μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται ως άνω, υπό α’ έως γ', το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους μέλους ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

10.4  Σχετικά με τον έλεγχο πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής: 

10.4.1 Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται με τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθρου 7Α της παρούσας. 
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10.4.2  Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται με τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

του άρθρου 7Β της παρούσας. 

10.4.3  Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει στην 

αναθέτουσα αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) 

ότι θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους. 

10.5  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

11.1 Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει 

δημόσια τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι προσφορές 

που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του 

οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον 

αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους φάκελους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο 

από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής. 

11.2 Οι υπόλοιποι φάκελοι προσφορών παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και ο έλεγχος και η 

βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε 

κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

ολοκληρώνεται με τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και τη σχετική λεκτική αιτιολογία και 

υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. 

11.3 Σε περίπτωση διακοπής δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες 

ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 

κοινοποιείται εγγράφως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικώς ή με φαξ σε όλους τους 

προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης.  

11.4 Μετά από την οριστικοποίηση του ελέγχου των τεχνικών προσφορών και των δικαιολογητικών 

συμμετοχής  για όσους προσφέροντες κρίθηκαν έγκυρα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την ίδια 

συνεδρίαση πραγματοποιεί την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών και προχωρεί στην 

αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις οικονομικές 

προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους σε σχετικό Πρακτικό. Ύστερα από 

την αξιολόγηση των αποδεκτών οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την 

ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία το 

εγκρίνει ή το απορρίπτει αιτιολογημένα. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται με κάθε 

πρόσφορο μέσο στους προσφέροντες. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 

11.5 Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

Προσφορά. 
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Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: 

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής 

- Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης 

- Κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 

Λi = (50) * ( Βi / Βmax ) + (50) * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα 

οποία τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των Προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών 

Προσφορών, τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχή σε δύο (2) αντίτυπα. 

5.4.2.1 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών  

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια Αξιολόγησης”, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στον Πίνακα του παρόντος άρθρου 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

-  είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές 

[απαράβατοι όροι], 

-  αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές [απαράβατοι όροι] και λοιπές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης, και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές 

απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα 

γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Α/α Κριτήριο Αξιολόγησης Συντελεστής  Βαρύτητας 
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1. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου 20% 

1.1 Αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου για το έργο και 

μεθοδολογική  προσέγγιση του έργου 

10% 

 1.2 Εμπειρία αναδόχου σε ανάλογα έργα 10% 

2. Ποιότητα προσφερόμενων Υπηρεσιών 70% 

2.1 Ποιότητα προτεινόμενων συνεδριακών χώρων 20% 

2.1.1 Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών 

γραμματειακής υποστήριξης προ συνεδρίου 

5% 

2.1.2 Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών 

γραμματειακής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου 

10% 

2.2 Ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών 

γραμματειακής υποστήριξης μετά το συνέδριο  

5% 

2.2.1 Ποιότητα υπηρεσιών διαχείρισης εκθέσεων και 

χορηγιών 

5% 

2.2.2 Ποιότητα υπηρεσιών σχετικά με τις κοινωνικές 

εκδηλώσεις 

25% 

2.3. Πρόσθετες υπηρεσίες 10% 

2.3.1 Εξοπλισμός για εξυπηρέτηση των συνέδρων 

(Ιnternet wireless access points, μικρόφωνα, pc κλπ) 

10% 

     

  ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Σε περίπτωση επαύξησης των συμμετεχόντων (σε κάποια είδος, που προμηθευόμαστε) οι τιμές 

κατ’ άτομο θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες ή να μειωθούν. Σε περίπτωση έγκαιρης 

ακύρωσης (δύο μήνες πριν το συνέδριο) προμήθειας δεν θα υπάρχουν ακυρωτικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α. Διαδικασία Κατακύρωσης Διαγωνισμού 

12.1 Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού. 

12.2  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 

αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

12.3 i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με την Υπεύθυνη Δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού  ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 7της παρούσας,  

ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η δε κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά\, τηρουμένης 

της ανωτέρω διαδικασίας. 

12.4 Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι 

πληρούν, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της 

παρούσας (οψιγενείς μεταβολές), οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσας. 

12.5 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 

στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με την Υπεύθυνη Δήλωση ότι 

πληροί, κατά τα αναφερόμενα στη παράγραφο 12.4 παρούσας,  δεν κηρύσσεται έκπτωτος. 

12.6 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του 

άρθρου 7 της παρούσας, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

12.7 Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην αναθέτουσα αρχή για τη λήψη 

απόφασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά την παρ. 12.6 της παρούσας άρθρου, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   

12.8 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν.  

12.9 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

Β. Ματαίωση Διαγωνισμού 

12.10 Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, 

12.11 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
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β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 

αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

12.12 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

12.13 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 12.10 και 12.11, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της 

σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

12.14 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, 

να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη 

οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την 

προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

Σε περίπτωση επαύξησης των συμμετεχόντων (σε κάποια είδος, που προμηθευόμαστε) οι τιμές 

κατ’ άτομο θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες ή να μειωθούν. Σε περίπτωση έγκαιρης 

ακύρωσης (δύο μήνες πριν το συνέδριο) προμήθειας δεν θα υπάρχουν ακυρωτικά.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

13.1 Ο Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, οφείλει να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης: α) εκδίδεται είτε από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της 

ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, είτε από το Ε.Τ.Α.Α. – 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού και β) πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου),  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης, αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 

ένωσης),  
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ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 

ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, 

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

13.2 Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

13.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της αναθέτουσας αρχής, 

ιδίως μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΙΜΕΣ 

14.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, με βάση τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές  

του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας Διακήρυξης. 

14.2 Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζει σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα 

θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 

14.3 Οι τιμές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και 

παραμένουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

14.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.5 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο, στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτός, δε, υποχρεούται να παρέχει τα 

στοιχεία αυτά. 

14.6 Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή  σε σχέση με το 

αντικείμενό της, σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 85% του μέσου όρου των υποβληθεισών 

προσφορών, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει την προσφορά αυτή, ζητεί γραπτώς 

διευκρινήσεις για την σύνθεση της προσφοράς από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν και μετά από την 

παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

προσφορά θα απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση επαύξησης των συμμετεχόντων (σε κάποια είδος, που προμηθευόμαστε) οι τιμές 

κατ’ άτομο θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες ή να μειωθούν. Σε περίπτωση έγκαιρης 

ακύρωσης (δύο μήνες πριν το συνέδριο) προμήθειας δεν θα υπάρχουν ακυρωτικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

15.1 Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στο χώρου του Συνεδριακού χώρου που θα 

επιλεγεί εντός Δήμου Αθηναίων και την έδρα του.  
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15.2 Για όποια εργασία απαιτεί κατασκευή ή επίβλεψη κατασκευής πάσης φύσεως εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες και στην έδρα του ή και σε έδρα τρίτων καθότι 

πρόκειται για εργασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. 

15.3 Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση, εκτός έδρας, στελεχών του, τα έξοδα μετακίνησης 

θα καλύπτονται από την αμοιβή του Ανάδοχου εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με το ΕΠΙΣΕΥ. 

15.4 Η παραλαβή τους θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης 

Παραδοτέων, με βάση την απόφαση ορισμού της από την Αναθέτουσα Αρχή και θα περιλαμβάνει 

μακροσκοπικό έλεγχο των ειδών. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

16.1  Η αμοιβή του Ανάδοχου θα περιλαμβάνει 

α) τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Διεθνούς Συνεδρίου 2018 IEEE International Conference on 

High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) και την κατασκευή χώρου γραμματείας 

συνεδρίου. 

β)  την Επίβλεψη και Συντονισμό των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου,  

γ) το κόστος μίσθωσης των απαραίτητων χώρων του ξενοδοχείου (συνεδριακές αίθουσες, 

εκθεσιακός χώρος, posters, γραμματεία συνεδρίου), 

δ) το κόστος επτά (7) διαλειμμάτων καφέ με περίπου 150 άτομα ανά διάλειμμα, 

ε) το κόστος τριών (3) ελαφριών γευμάτων με περίπου 150 άτομα ανά γεύμα, 

στ) το κόστος της δεξίωσης υποδοχής (welcome cocktail) για περίπου 150 άτομα, 

ζ)  το κόστος του συνεδριακού υλικού: πρώτη ανακοίνωση, προκαταρκτικό πρόγραμμα, εγγραφές, 

τελικό πρόγραμμα, book of abstracts (περίπου 200 σελίδες), πιστοποιητικά παρακολούθησης, 

κονκάρδες διαπίστευσης με κορδόνι, τσάντα συνεδρίου, στυλό, μπλοκ, για 200 άτομα, 

η)  τα έξοδα επικοινωνίας, διαχείρισης αλληλογραφίας, διαχείρισης χορηγών, 

θ) τα έξοδα ανάπτυξης ιστοσελίδας του συνεδρίου με δυνατότητα για on-line κράτηση, 

ηλεκτρονικές εγγραφές-πληρωμές, υποβολή και αξιολόγηση εργασιών, 

ι)  οποιαδήποτε άλλα έξοδα κάνει ο Ανάδοχος στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου.   

Σημείωση 1: Στο συνέδριο εκτιμάται ότι θα εγγραφούν 180-250 σύνεδροι. Τον Μάρτιο του 2018 θα 

προσδιοριστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων ±25 σύνεδροι. Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει 

των αριθμό των συμμετεχόντων στα διαλείμματα και στα γεύματα έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη του 

συνεδρίου, με αντίστοιχη μεταβολή του τιμήματος. Για το λόγο αυτό οι τιμές αυτές θα δίνονται ανά άτομο. Η 

τιμή ανά άτομο δεν μπορεί να αυξηθεί. 

Σημείωση 2: Τα εκθεσιακά περίπτερα θα μπορούν να ανεγερθούν από το απόγευμα της Κυριακής 9/9/18.  

Σημείωση 3: Η μικρή αίθουσα μπορεί να μην χρειασθεί την Πέμπτη 13/9/18.  
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Σημείωση 4: Αν οι σύνεδροι ξεπεράσουν τους 250 θα πρέπει να υπάρχει στο ξενοδοχείο διαθέσιμη και τρίτη 

αίθουσα των 100 ατόμων (δεν περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά). 

Σε περίπτωση επαύξησης των συμμετεχόντων (σε κάποια είδος, που προμηθευόμαστε) οι τιμές 

κατ’ άτομο θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες ή να μειωθούν. Σε περίπτωση έγκαιρης 

ακύρωσης (δύο μήνες πριν το συνέδριο) προμήθειας δεν θα υπάρχουν ακυρωτικά.  

 

16.2 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και των 

νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μετά την παροχή από τον Ανάδοχο του ζητηθέντων 

Υπηρεσιών και την πιστοποίησή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Οι λεπτομέρειες του 

τρόπου καταβολής της πληρωτέας αμοιβής θα καθοριστούν στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί 

μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και του επιλεγμένου Ανάδοχου 

16.3 Η ανώτατη αμοιβή για το σύνολο του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των πενήντα 

εννέα  χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ (59.900,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν 

αναλογούντος ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση επαύξησης των συμμετεχόντων (σε κάποια είδος, που προμηθευόμαστε) οι τιμές 

κατ’ άτομο θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητες ή να μειωθούν. Σε περίπτωση έγκαιρης 

ακύρωσης (δύο μήνες πριν το συνέδριο) προμήθειας δεν θα υπάρχουν ακυρωτικά.  

 

16.4 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής:  

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 

β)Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

16.5 Η εξόφληση, θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

του Προτιμολογίου και του Τιμολογίου αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

είσπραξη του Τιμολογίου. Οι λεπτομέρειες του τρόπου καταβολής της πληρωτέας αμοιβής θα 

καθοριστούν στο συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και του επιλεγμένου 

Ανάδοχου. 

16.6 Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει κειμένων Νόμους, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις καθώς και σε παρακράτηση φόρου Εισοδήματος όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

17.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

17.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από 

γνώμη της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο 
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της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου 

με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της παραλαβής των υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής και 

Πιστοποίησης Παραδοτέων, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Ινστιτούτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των 

άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους 

κάτω των 15 ετών. 

 

ΑΡΘΡΟ 20:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

20.1 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα 

αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

20.2 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων ενστάσεων, ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης του άρθρου 

10 της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 

πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

20.3 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους 

προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

21.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική 

σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

21.2  Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της ζητούμενης  υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 
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- Την περιγραφή του έργου 

- Την τιμή. 

- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του έργου 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές  

- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

- Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι τυχόν 

διαφορές. 

- Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 

21.3  Μετά από την υπογραφή της σύμβασης, η σειρά ισχύος των εγγράφων είναι η ακόλουθη: 

1. Η Σύμβαση, 

2. Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Προσαρτήματά της, 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου, 

21.4 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν 

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής . 

21.5  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

- Παρασχέθηκαν όλες οι υπηρεσίες όπως περιγράφονται στη σύμβαση. 

- Παραλήφθηκαν οριστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

22.1 Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπεται 

αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

22.2  Για κάθε διαφορά – διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και στην εκτέλεση 

της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος υπάγεται στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου,: α) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 
των παρατάσεων. 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν απρασχέθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 

τη σύμβαση. 
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

5. Το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης διέπεται από το άρθρο 133 του Ν. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

24.1.Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής την παρεχόμενη 

υπηρεσία, πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους 

και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 203 και 204 του Ν.4412/2016 . 

24.2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών / ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών πσυ παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις. 
24.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
24.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

25.1 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της υπηρεσίας και δικαιούται να 

την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 

ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στο συμμετέχοντα. 

25.2 Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 

τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

25.3 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για 

οποιοδήποτε έργο, μελέτη ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από αυτούς. 

25.4 Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευση της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε 

παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή.  

25.5 Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 
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25.6 Τροποποιήσεις της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό αντικείμενο 

του έργου (είδος, ποσότητα, παραδοτέα) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης. 

25.7 Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση και η ενεχυρίαση των απαιτήσεων του Αναδόχου, σε άλλο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην των αναγνωρισμένων Τραπεζών και Ν.Π.Δ.Δ. Εάν το συμβατικό 

τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους 

που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή 

εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 

απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) το ΕΠΙΣΕΥ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 

Τράπεζας. 

25.8 Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του. 

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δε δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα του Αναδόχου ή 

μεθόδους υλοποίησης του Έργου. 

4. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του έχουν υποχρέωση εχεμύθειας αναφορικά με κάθε 

πληροφορία που περιήλθε σε αυτούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου («Εμπιστευτική 

Πληροφορία») και δεσμεύεται να μην αποκαλύψει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Εμπιστευτική 

Πληροφορία. 

5. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να απέχουν, από κάθε χρήση, μερική ή ολική, είτε 

για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό τρίτων, των στοιχείων και γενικά των προσωπικών 

δεδομένων των υπαλλήλων και των εξυπηρετούμενων της Αναθέτουσας Αρχής, που τα αποκτούν με 

οποιοδήποτε τρόπο κατά την υλοποίησης του παρόντος έργου (Ν. 2472/1997 περί προστασίας του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  

6. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το προσωπικό του για το περιεχόμενο της 

υποχρέωσης εχεμύθειας, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και να ενημερώνει 
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αμέσως την αναθέτουσα αρχή για κάθε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή και χρήση 

στοιχείων που θα υποπέσει στην αντίληψή του. 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ 

 

Ιωάννης Βασιλείου, 
Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Στον ακόλουθο Πίνακα Συμμόρφωσης, αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές στις 

οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του Αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο και να 

αποδεικνύονται απαραιτήτως από την τεχνική προσφορά του.  

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και 

να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Όλοι οι όροι των 

τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς 

συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.α Περιγραφή του Συνεδρίου 

Ιστορικό 

Το International Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE) είναι ένα Διεθνές 

Συνέδριο που αφορά την ευρύτερη περιοχή των Υψηλών Τάσων και διοργανώνεται σε συνεργασία 

με την Dielectrics and Electrical Insulation Society (DEIS) του Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) κάθε δύο (2) χρόνια σε διαφορετική χώρα.  

Το ICHVE ξεκίνησε το 2008 και είναι διεθνές συνέδριο, το οποίο έκτοτε αναπτύσσεται, τόσο ως προς 

τη θεματολογία του, όσο και ως προς την αύξηση των συμμετεχόντων. Από το 2016 και μετά, το 

συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ.  

Το προτελευταίο συνέδριο (τέταρτο κατά σειρά), που έγινε το 2014 στο Poznan / Πολωνία θα 

χρησιμεύσει ως μοντέλο για τη διοργάνωση του επόμενου Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες 

στη διεύθυνση http://www.ichve2014.put.poznan.pl/. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα προηγούμενα συνέδρια:  

Συνέδριο Πόλη Χώρα Ημερομηνία Website 

5 Chengdu Κίνα 2016 http://www.ichve2016.cqu.edu.cn 

4 Poznan Πολωνία 2014 http://www.ichve2014.put.poznan.pl 

3 Shanghai Κίνα 2012 http://ichve2012.cqu.edu.cn 

2 New Orleans Η.Π.Α. 2010 http://www.ichve2010.ece.msstate.edu 

1 Chongqing Κίνα 2008 http://www.ichve2008.cqu.edu.cn 

 

Ταυτότητα Συνεδρίου 

To ΕΠΙΣΕΥ αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ εκτός Δημοσίου Τομέα, προσανατολισμένο στην έρευνα, όπως μαρτυρεί ο 

τίτλος του, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι εποπτευόμενο από το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ  
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1. σκοπός του Ινστιτούτου είναι: 

α.  Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας. 

β.  Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα. 

γ.  Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής 

βιομηχανίας, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας 

παραγωγής στην Ελλάδα. 

δ. Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς 

του ίδιου Τμήματος. 

2. Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής: 

α.  Συστήματα ανθρώπου μηχανής 

β.  Τηλεπικοινωνίες 

γ.  Βιομηχανική αυτοματοποίηση 

δ.  Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα 

ε.  Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης 

στ. Υλικό και υπολογιστικά συστήματα. 

3. Για την επίτευξη του σκοπού του το ινστιτούτο: 

α. Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή 

των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου. 

β. Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και 

αναπτυξιακές δραστηριότητές του. 

γ. Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού 

ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 

δ. Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του. 

ε.  Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και 

στ. Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του. 

Το ICHVE είναι ένα Συνέδριο στην περιοχή των Υψηλών Τάσεων, που αφορά  ηλεκτρομαγνητικά 

πεδία, γρήγορα μεταβατικά φαινόμενα και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, συστήματα γείωσης, 

μεθόδους παρακολούθησης και διάγνωσης, βιομηχανικές εφαρμογές, συστήματα μονώσης για 

υψηλές τάσεις, δοκιμές και μετρήσεις υψηλών τάσεων. 

Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται προσωπικά και δεν είναι δυνατό να συμμετάσχει κάποιος χωρίς 

πρόσκληση και καταβολή συνδρομής. 

Το Συνέδριο θα διαρκέσει τέσσερις (4) μέρες και θα έχει ομιλίες με παρουσιάσεις σε podium, 

τοποθετήσεις επιστημονικών αφισών (posters), συναντήσεις επιτροπών, εκθεσιακό χώρο.  
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Το ICΗVE 2018 υπολογίζετε πως θα έχει ~200 συμμετέχοντες από διάφορες χώρες της Ασίας, 

Ευρώπης και Αμερικής και θα διεξαχθεί σε 2 παράλληλες αίθουσες με ~150 ομιλητές. Οι 

επιλεγμένες ημερομηνίες του Συνεδρίου είναι Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 13 

Σεπτεμβρίου 2018.  

Πρόγραμμα Συνεδρίου 

Παρακάτω ακολουθεί το τελικό πρόγραμμα και οι πιθανές αίθουσες (με την επιφύλαξη της τελικής 

επιλογής χώρου): 

1η ΜΕΡΑ / Δευτέρα 10-09-2018 

08:30-18:00 Αίθουσα 1  

08:30-18:00 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 2 φορές από ~ 150 άτομα 

Ελαφρύ γεύμα 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Δείπνο 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 

2η ΜΕΡΑ / Τρίτη 11-09-2018 

08:30-18:00 Αίθουσα 1  

08:30-18:00 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 2 φορές από ~ 150 άτομα 

Ελαφρύ γεύμα 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Κονσέρτο 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 

3η ΜΕΡΑ / Τετάρτη 12-09-2018 

08:30-18:00 Αίθουσα 1  

08:30-18:00 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 2 φορές από ~ 150 άτομα 

Ελαφρύ γεύμα 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Δεξίωση 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 

4η ΜΕΡΑ / Πέμπτη 13-09-2018 

08:30-13:30 Αίθουσα 1  

08:30-13:30 Αίθουσα 2 

Διάλειμμα καφέ 1 φορά από ~ 150 άτομα 

Εκδρομή 
Εκτός οικονομικής 
προσφοράς 
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1.β Το Αντικείμενο του έργου θα είναι:  

1.β.1 Η Γραμματειακή Υποστήριξη του IEEE International Conference on High Voltage Engineering 

and Application (ICHVE 2018), για 200 συνέδρους. Ο Ανάδοχος θα  

• Υποβάλει στο ΕΠΙΣΕΥ αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ενεργειών προς έγκριση και οριστικοποίηση 

 Καταρτίσει, σε συνεργασία με τον Ε.Υ. και υποβάλει οικονομικό προϋπολογισμό του Συνεδρίου 
και θα οριστικοποιήσει σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ τη διαδικασία διαχείρισής του. Ο Ανάδοχος 
θα υποβάλει σε μηνιαία βάση: 
– Αναφορές εσόδων - εξόδων του συνεδρίου,  
– Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν,  
– Ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα,  
– Την πορεία των εγγραφών και των εργασιών που υποβάλλονται,  
– Την πορεία των χορηγιών.  

1.β.1.Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

• Υποβολή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο χρονοδιαγράμματος & προθεσμιών για κάθε επί μέρους 
εργασία. 

• Αλληλογραφία (επιστολές, e-mail, fax) με το ΕΠΙΣΕΥ, με κάθε σύνεδρο, χορηγούς, Έλληνες και 
ξένους προσκεκλημένους ομιλητές, που είτε ενέχονται στη διαδικασία διοργάνωσης του 
Συνεδρίου ή μπορούν να συμβάλουν παντοιοτρόπως στη διεξαγωγή του 

• Διαχείριση εγγραφών, on-line μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου ή μέσω fax ή e-mail ή 
ταχυδρομικώς 

• Παραλαβή των δελτίων συμμετοχής και μηχανογραφική τήρηση αρχείου προ-εγγεγραμμένων 
• Υποβολή αναφορών προόδου εργασιών και συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις 

των υπευθύνων διαχείρισης του έργου. Οι αναφορές θα είναι ανά μήνα ξεκινώντας 9 μήνες 
πριν το Συνέδριο 

• Επίβλεψη εκτύπωσης όλων των εντύπων του Συνεδρίου 
• Παροχή λογισμικού προγράμματος εγγραφών συνεδρίων και διαχείρισης κρατήσεων και 

σύνδεση αυτού με το δικτυακό τόπο του Συνεδρίου 
• Παραλαβή των δελτίων συμμετοχής και μηχανογράφηση. Δυνατότητα εγγραφής των 

συμμετεχόντων με τους ακόλουθους τρόπους:  

 On line εγγραφές μέσα από το site του Συνεδρίου, με την υποστήριξη εξειδικευμένου 
λογισμικού προγράμματος  

 Εγγραφές μέσω e-mail ή Fax 
• Αλληλογραφία με τους σύνεδρους σχετικά με την εγγραφή, διεκπεραίωση των πληρωμών και 

κάθε οικονομική συναλλαγή τους στο Συνέδριο. 
• Συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ για την έκδοση παραστατικών προς τους συνέδρους ή/ και άλλους 

φορείς.  
• Ανάληψη και εκτέλεση όλων των υπηρεσιών σχετικά με την ταχυδρόμηση & συσκευασία όλων 

των συνεδριακών εντύπων του Συνεδρίου.  
• Εκτύπωση ειδικής λίστας εγγεγραμμένων ανά κατηγορία εγγραφής και είδος συμμετοχής σε 

κοινωνικές εκδηλώσεις 
• Αλληλογραφία με τους σύνεδρους σχετικά με την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, δωματίων, 

προαιρετικών εκδρομών, ή /και κοινωνικών εκδηλώσεων 
• Οργάνωση γραφείου υποδοχής (γραμματεία) στο Συνεδριακό χώρο 
• Μεταφορά εξοπλισμού και Συνεδριακού υλικού στο Συνεδριακό χώρο 
• Λογιστική κάλυψη του Συνεδρίου 

 Τήρηση όλων των λογαριασμών (εξόδων/εσόδων) που αφορούν στο Συνέδριο 

 Καταγραφή κάθε οικονομικής συναλλαγής 

 Κατάρτιση και υποβολή οικονομικού προϋπολογισμού του Συνεδρίου και οριστικοποίηση, 
σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.)., της διαδικασίας διαχείρισής του 

 Σύνταξη και υποβολή εκθέσεων εσόδων – εξόδων προς τον Ε.Υ.. σε μηνιαία βάση 
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 Σύνταξη και υποβολή τελικού απολογισμού 
• Είσπραξη εγγραφών 
• Συνεργασία με τον Ε.Υ. για την έκδοση επίσημων παραστατικών με την εξόφληση της εγγραφής 

τους στο Συνέδριο.  
 
1.β.1.Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 τουλάχιστον4 άτομα για τις επί τόπου εγγραφές, για την εξυπηρέτηση εκθετών, και τις 
διάφορες ανακοινώσεις.  

 τουλάχιστον 1 άτομο για τη μηχανογράφηση και τεχνικό εξοπλισμό 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  
• Εγκατάσταση στο Συνεδριακό χώρο  
• Σχεδιασμός και διαμόρφωση του χώρου της γραμματείας 
• Συλλογή και προετοιμασία του υλικού των παρουσιάσεων των συνέδρων Προετοιμασία των 

φακέλων που θα διανεμηθούν στους συνέδρους (τουριστικού και Συνεδριακού περιεχομένου) 
• Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού στον χώρο της γραμματείας  
• Μέριμνα για την σωστή διαρρύθμιση των αιθουσών και εγκατάσταση του εξοπλισμού 

οπτικοακουστικών και μεγαφωνικών μέσων.  
• Διακόσμηση και σήμανση των συνεδριακών και εκθεσιακών Χώρων.  
• Επίβλεψη για το στήσιμο των πλαισίων για την ανάρτηση των εργασιών και των συνεδριακών 

περιπτέρων, 
• Επίβλεψη διαδικασίας προπαρασκευής και αποθήκευση του Συνεδριακού υλικού.  
• Επίβλεψη της προετοιμασίας του Συνεδριακού υλικού (Τσάντες, Μπλοκ, Στυλό, διαφημιστικά 

έντυπα, Χάρτες, Τουριστικά φυλλάδια  κ.λπ.) που θα διανεμηθεί στους συνέδρους.  
• Επιμέλεια και επίβλεψη πιστής τήρησης των υποχρεώσεων όλων των προμηθευτών που 

εμπλέκονται στην οργάνωση του Συνεδρίου.  
• Επιμέλεια τοποθέτησης δώρων ή άλλου πληροφοριακού υλικού στα δωμάτια των 

προσκεκλημένων ομιλητών κ.λπ.  
• Επίβλεψη σήμανσης Συνεδριακού χώρου.  

 
Λειτουργία Γραμματείας Συνεδρίου 
• Εγγραφές και παράδοση του Συνεδριακού υλικού στους συμμετέχοντες 
• Μηχανογραφική εκτύπωση των κονκάρδων και πιστοποιητικών παρακολούθησης για τους 

συνέδρους και προμήθεια κάθε είδους Συνεδριακού υλικού που θα χρειαστεί 
• Μόνιμη παρουσία υπευθύνων συνεργατών του Αναδόχου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
• Επίβλεψη καλής λειτουργίας αιθουσών, αναρτημένων εργασιών και Έκθεσης 
• Επίβλεψη και συντονισμός χρόνου των διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων, δεξίωση υποδοχής και 

παράλληλων κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάλογα με την ροή του επιστημονικού 
προγράμματος 

• Επίβλεψη της Τεχνικής Υποστήριξης, σε μόνιμη βάση για όλες τις ημέρες του Συνεδρίου, 
οπτικοακουστικών μέσων και κατασκευών 

• Έξοδα ένδυσης και διατροφής του προσωπικού του Αναδόχου 
• Σύνταξη, επιμέλεια και χορηγία βεβαιώσεων συμμετοχής στους συνέδρους. 
• Στολισμός αιθουσών συνεδρίου με λουλούδια στα προεδρεία και μπροστά στα podiums των 

ομιλητών. 
 
1.β.1.Γ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
• Σύνταξη, επιμέλεια και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής στους προέδρους και τους ομιλητές 
• Απόδοση στο ΕΠΙΣΕΥ  μετά τον λεπτομερή απολογισμό εσόδων-εξόδων 
• Παράδοση εναπομένοντος υλικού Συνεδρίου στο ΕΠΙΣΕΥ εντός 20 ημερών από τη λήξη του 
• Σύνταξη και υποβολή αναλυτικής αναφοράς – απολογισμού προς τον Ε.Υ. εντός 30 ημερών από 

την ημερομηνία λήξης του Συνεδρίου που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:  

 Οικονομικά αποτελέσματα – τελικό απολογισμό 
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 Αναλυτικές καταστάσεις εγγεγραμμένων συνέδρων 
• Σύνταξη, επιμέλεια και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς όλους τους χορηγούς και 

όσους με οποιανδήποτε τρόπο συνέβαλλαν ή ενίσχυσαν οικονομικά στη διεξαγωγή του 
Συνεδρίου 

 
1.β.1.Δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
• Κατάρτιση καταλόγου πιθανών προσκεκλημένων ομιλητών σε συνεργασία με τον Ε.Υ. 
• Επικοινωνία με προσκεκλημένους ομιλητές και μέλη προεδρείων και αποστολή της σχετικής 

πρόσκλησης συμμετοχής στο Συνέδριο   
• Ενημέρωση των ομιλητών για την ώρα, ημέρα πραγματοποίησης της παρουσίασής τους και 

γενικότερα για όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες  
• Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης ομιλητών-εισηγητών 
• Υλικό ανάρτησης εισηγήσεων, μεταφορά Συνεδριακού υλικού, στους Η/Υ που θα 

χρησιμοποιηθούν στις παρουσιάσεις.  
• Επιμέλεια τοποθέτησης των posters ανά θεματική κατηγορία βάσει των οδηγιών του Ε.Υ.   
• Εποπτεία κατά την εγκατάσταση των πλαισίων για την ανάρτηση των posters καθώς και κατά 

την αποξήλωσή τους 
Σημείωση:  

Οποιοδήποτε κόστος απορρέει από τις ανωτέρω υπηρεσίες, όπως ταχυδρομικά, εκτυπωτικά, 

ενοικιάσεις, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Επιπλέον, Αντικείμενο του έργου θα είναι:  

1.β.2 Η Επίβλεψη και Συντονισμός των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου όπως περιγράφονται 

παρακάτω:  

1.β.2.1 ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Το συνέδριο θα πρέπει να φιλοξενηθεί σε ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο θα βρίσκεται 
πλησίον σταθμού του μετρό. Για τη διεξαγωγή του συνεδρίου είναι αναγκαία η μίσθωση δύο 
αιθουσών δυναμικότητας ~250 θέσεων και ~100 θέσεων αντίστοιχα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει στο 
ξενοδοχείο και η δυνατότητα μίσθωσης και τρίτης αίθουσας (~100 θέσεων) σε περίπτωση που αυτό 
απαιτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Θα απαιτηθεί χώρος για να παρουσιαστούν κάποιες 
εργασίες ως posters (την Τρίτη 11.09.2018 και την Τετάρτη 12.09.2018). Επίσης, απαιτείται χώρος 
για την παρουσίαση κάποιων εκθετών (5-10 περίπτερα, με εμβαδόν 9m² ή 18m² ή 27m²). Θα ήταν 
ιδανικό ο χώρος των εκθετών να ήταν εκεί που θα γίνονται τα coffee breaks ή θα σερβίρεται το 
φαγητό ή στην είσοδο των αιθουσών. 
Ο Συνεδριακός χώρος θα πρέπει να έχει πλήρη υποδομή για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλες τις αίθουσες 
του Συνεδρίου, από και προς την έξοδο του/των κτιρίων και τις εξόδους διαφυγής.  Σε περίπτωση 
που ο χώρος είναι Ξενοδοχείο, η προσβασιμότητα για ΑΜΕΑ θα πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους 
τους χώρους και κυρίως για τα δωμάτια. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο προς κράτηση 
ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο για ΑΜΕΑ σε περίπτωση που κάποιος το ζητήσει κατά την εγγραφή 
των συμμετεχόντων.  

Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται οι προτεινόμενοι συνεδριακοί χώροι με 
αναλυτική περιγραφή τους. 
 

Επισιτιστικά:  

Διαλείμματα καφέ (150 άτομα/διάλειμμα) 

Χρειάζονται επτά (7) διαλείμματα καφέ συνολικά (2 στις 10/09/2018, 2 στις 11/09/2018, 2 στις 
12/09/2018 και 1 στις 13/9/2018) 



42 

 

Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ενδεικτική περιγραφή για το περιεχόμενο του μενού 

των διαλειμμάτων καφέ.  

Σημείωση: Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει των αριμθό των συμμετεχόντων στα διαλείμματα 

έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, με αντίστοιχη μεταβολή του τιμήματος. Η τιμή ανά 

άτομο δεν μπορεί να αυξηθεί.  

 

Γεύματα 

Χρειάζονται τρία (3) ελαφρά γεύματα και ένα (1) Κοκτέιλ Καλωσορίσματος συνολικά (Κοκτέιλ 
Καλωσορίσματος στις 10/09/2018 , ελαφρύ γεύμα στις 10/09/2018,11/09/2018,12/09/2018).  

Στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ενδεικτική περιγραφή για το περιεχόμενο του μενού 
των ελαφριών γευμάτων και του Κοκτέιλ Καλωσορίσματος. 

Σημείωση: Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει των αριθμό των συμμετεχόντων στα γεύματα έως 

και δύο μήνες πριν από την έναρξη του συνεδρίου, με αντίστοιχη μεταβολή του τιμήματος. Η τιμή ανά άτομο 

δεν μπορεί να αυξηθεί. 

 

1.β.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ και συνεργασία με τον Ε.Υ για την τοποθέτηση 
χορηγιών που θα γίνουν (δεν απαιτείται εύρεση χορηγιών), συμπεριλαμβανομένων των 

  
• Εποπτεία κατά την εγκατάσταση των περιπτέρων, καθώς και κατά την αποξήλωσή τους 
• Διαχείριση της ενοικίασης επιφανειών για τα posters και τοποθέτηση βάσει σχεδιασμού 
• Κατασκευή χώρου Γραμματείας τουλάχιστον 5 ατόμων 
• Ηλεκτρονική απεικόνιση της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου στο site του Συνεδρίου και 

συνεχής ενημέρωσή του, βάσει των επιβεβαιώσεων των χορηγών / εκθετών  
• Παραγωγή εντύπου σε ηλεκτρονική μορφή και εκτυπώσεις για την ενημέρωση υποψηφίων 

χορηγών και διαφημιζόμενων με κοστολόγιο, προδιαγραφές, οφέλη χορηγίας, προθεσμίες και 
διαδικασία συμμετοχής (sponsors' brochure)  

• Τήρηση των λογαριασμών των εκθετών και είσπραξη των οφειλομένων ποσών   
• Λειτουργία γραφείου εξυπηρέτησης εκθετών 
• Επιμέλεια, σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής, προς όλους τους χορηγούς, 

εκθέτες και γενικά σε όσους με οποιοδήποτε τρόπο ενίσχυσαν οικονομικά το Συνέδριο 
 

1.β.2.3 ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και μηχανογραφικής 

παρακολούθησης συνεδρίων με την ιστοσελίδα του Συνεδρίου   για 

• Εγγραφές μέσω Διαδικτύου (on line registrations) 
• Κρατήσεις δωματίων, κοινωνικές εκδηλώσεις και Εκδρομές (on line hotel & Tour reservation) 
• Υποβολή εργασιών (on line abstract and full paper submissions) 

 

1.β.2.4 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Διαχείριση παραγωγής σηματοδότησης Συνεδριακού χώρου και σκηνικών αιθουσών και επίβλεψη 

διαδικασιών από την εγκατάσταση ως και την αποξήλωση τους.   

 

1.β.2.5 ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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Διάθεση και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου ηχητικού συστήματος για τις συνεδριακές 

αίθουσες  για 4 ημέρες, ήτοι: ηχεία, ενισχυτή, κονσόλα ήχου, καλωδιώσεις, μικρόφωνα για το 

προεδρείο, ασύρματα μικρόφωνα, μικρόφωνα για τα podium. 

Διάθεση και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις 

συνεδριακές αίθουσες για 4 ημέρες, ήτοι: video data projector, οθόνη διαστάσεων τουλάχιστον 3Χ3, 

slide projector, laptop ή pc, laser pointer, οθόνη στο πάνελ των συντονιστών και στο βήμα του 

ομιλητή. 

1.β.2.6 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  

Διαχείριση και παρακολούθηση όλης της διαδικασίας (παραγωγή, μεταφορά και διανομή 

Συνεδριακού Υλικού [συνεδριακή τσάντα, στυλό, μπλοκ, κονκάρδα διαπίστευσης, abstract book, 

πρακτικά συνεδρίου σε usb, πιστοποιητικό παρακολούθησης]) μέσω συνεργασίας με τον Ε.Υ. 

 

1.β.2.7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 

Επίβλεψη φωτογράφου για όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου.  

 

1.β.2.8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Συνεργασία με τον Ε.Υ. για την επιλογή του κοινωνικού προγράμματος και επίβλεψη της υλοποίησής 

του. Συγκεκριμένα:   

• Εντός του συνεδριακού χώρου και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: α) Διάλειμμα καφέ για 150 
άτομα (7 διαλείμματα συνολικά), β) Ελαφρύ γεύμα για 150 άτομα (3 γεύματα), γ) Δεξίωση 
υποδοχής (welcome cocktail) στο συνέδριο για 150 άτομα. 

• Διοργάνωση επίσημου δείπνου Συνεδρίου σε μέρος επιλογής του ΕΠΙΣΕΥ και μεταφορά των 
Συνέδρων από και προς το μέρος επιλογής (Δευτέρα 10-09-2018, εκτός οικονομικής 
προσφοράς) 

• κονσέρτο επιλογής του αναθέτοντος φορέα την Τρίτη 11.09.2018(εκτός οικονομικής 
προσφοράς),, 

• δεξίωση σε τόπο επιλογής του ΕΠΙΣΕΥ την Τετάρτη 12.09.2018(εκτός οικονομικής προσφοράς),,  
• Διοργάνωση εκδρομών με πολυτελή πούλμαν και επαγγελματίες ξεναγούς το απόγευμα της 

Πέμπτης 13.09.2018 (εκτός οικονομικής προσφοράς),.  
 

 1.β.2.9 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Διαπραγμάτευση με τα ξενοδοχεία για καλύτερες δυνατές τιμές  
• Σύναψη συμβολαίων για την δέσμευση δωματίων στο Συνεδριακό χώρο ή σε άλλα 

περιφερειακά ξενοδοχεία, για την εξυπηρέτηση των Συνέδρων 
• Καταβολή των αναγκαίων προκαταβολών στα ξενοδοχεία και σε προμηθευτές τουριστικών 

υπηρεσιών   
• Επιμέλεια για την προετοιμασία του δελτίου κράτησης δωματίων  
• Συλλογή των δελτίων κράτησης δωματίων και εκδρομών μέσω εξειδικευμένου λογισμικού 

επεξεργασίας  
• Ειδικά διαμορφωμένα τουριστικά προγράμματα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου  
• Αλληλογραφία με τους σύνεδρους σχετικά με την κράτηση δωματίων ή / και κοινωνικών 

εκδηλώσεων που συμπεριλαμβάνονται ή /μη στο δικαίωμα εγγραφής των συνέδρων.   
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2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη Ομάδα Έργου αποτελούμενη από ικανό 

αριθμό προσωπικού, η οποία θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση των εργασιών που θα 

αναλάβουν. Επίσης, πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας τουλάχιστον επτά (7) ετών και να έχει 

διοργανώσει, τουλάχιστον, είκοσι (20) διεθνή συνέδρια τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.. 

3.ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3.1 Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις υπηρεσίες του στους χώρους του ξενοδοχείου πέντε αστέρων που 

θα επιλεγεί εντός Δήμου Αθηναίων και την έδρα του.  

3.2 Για όποια εργασία απαιτεί κατασκευή ή επίβλεψη κατασκευής πάσης φύσεως εξοπλισμού, ο 

Ανάδοχος θα δύναται να παρέχει υπηρεσίες και στην έδρα του ή και σε έδρα τρίτων καθότι 

πρόκειται για εργασία που απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό.  

3.3 Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση, εκτός έδρας, στελεχών του, τα έξοδα μετακίνησης 

θα καλύπτονται από την αμοιβή του Ανάδοχου εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με το ΕΠΙΣΕΥ 

4.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

4.1 Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τις υπηρεσίες του στο χώρο του Συνεδρίου που θα επιλεγεί.  

4.2 Οι επισκέψεις στον επιλεγμένο χώρο που απαιτούνται για την κατασκευή και εγκατάσταση 

πάσης φύσεως εξοπλισμού θα γίνουν υπό την εποπτεία του υπεύθυνου του χώρου και του 

Επιστημονικού υπεύθυνου εκπροσώπου που θα ορισθεί.  

4.3 Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου εκ μέρους του ΕΠΙΣΕΥ θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπής παραλαβής. 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 

συνεργασίας ως τις 30/11/2018. 

6. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
6.1 Η αμοιβή του Ανάδοχου θα περιλαμβάνει 

α) τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Διεθνούς Συνεδρίου 2018 IEEE International Conference on 

High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) και την κατασκευή χώρου γραμματείας 

συνεδρίου. 

β)  την Επίβλεψη και Συντονισμό των δραστηριοτήτων του Συνεδρίου,  

γ) το κόστος μίσθωσης των απαραίτητων χώρων του ξενοδοχείου (συνεδριακές αίθουσες, 

εκθεσιακός χώρος, posters, γραμματεία συνεδρίου), 

δ) το κόστος επτά (7) διαλειμμάτων καφέ με περίπου 150 άτομα ανά διάλειμμα, 

ε) το κόστος τριών (3) ελαφριών γευμάτων με περίπου 150 άτομα ανά γεύμα, 

στ) το κόστος της δεξίωσης υποδοχής (welcome cocktail) για περίπου 150 άτομα, 
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ζ)  το κόστος του συνεδριακού υλικού: πρώτη ανακοίνωση, προκαταρκτικό πρόγραμμα, εγγραφές, 

τελικό πρόγραμμα, book of abstracts (περίπου 200 σελίδες), πιστοποιητικά παρακολούθησης, 

κονκάρδες διαπίστευσης με κορδόνι, τσάντα συνεδρίου, στυλό, μπλοκ, για 200 άτομα, 

η)  τα έξοδα επικοινωνίας, διαχείρισης αλληλογραφίας, διαχείρισης χορηγών, 

θ) τα έξοδα ανάπτυξης ιστοσελίδας του συνεδρίου με δυνατότητα για on-line κράτηση, 

ηλεκτρονικές εγγραφές-πληρωμές, υποβολή και αξιολόγηση εργασιών, 

ι)  οποιαδήποτε άλλα έξοδα κάνει ο Ανάδοχος στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου.   

6.2 Η ανώτατη αμοιβή για το σύνολο του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των πενήντα 

εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (59.900,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

6.3 Οι λεπτομέρειες του τρόπου καταβολής της πληρωτέας αμοιβής θα καθοριστούν στο 

συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΠΙΣΕΥ και του επιλεγμένου Ανάδοχου. 

Σημείωση 1: Στο συνέδριο εκτιμάται ότι θα εγγραφούν 180-250 σύνεδροι. Τον Μάρτιο του 2018 θα 

προσδιοριστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων ±25 σύνεδροι. Το ΕΠΙΣΕΥ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει 

των αριθμό των συμμετεχόντων στα διαλείμματα και στα γεύματα έως και δύο μήνες πριν από την έναρξη του 

συνεδρίου, με αντίστοιχη μεταβολή του τιμήματος. Για το λόγο αυτό οι τιμές αυτές θα δίνονται ανά άτομο. Η 

τιμή ανά άτομο δεν μπορεί να αυξηθεί. 

Σημείωση 2: Τα εκθεσιακά περίπτερα θα μπορούν να ανεγερθούν από το απόγευμα της Κυριακής 9/9/18.  

Σημείωση 3: Η μικρή αίθουσα μπορεί να μην χρειασθεί την Πέμπτη 13/9/18.  

Σημείωση 4: Αν οι σύνεδροι ξεπεράσουν τους 250 θα πρέπει να υπάρχει στο ξενοδοχείο διαθέσιμη και τρίτη 

αίθουσα των 100 ατόμων (δεν περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά). 

 
Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από τον κ. Ιωάννη Γκόνο, Τηλ 

2107723539, email : igonos@cs.ntua.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων, προκειμένου για τη συμπλήρωση και υποβολή του 

κατωτέρω Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης παραπέμπουμε στα ακόλουθα: 

- Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79§4 Ν.4412/2016 (Α 147)”:    
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-
%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true 

- Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή:  
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20161125-ΤΕΥΔ_v1.0.doc 

 

Μέρος Ι:  

Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία:  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π), Ν.Π.Ι.Δ. 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 50166 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Ζωγράφου 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Γκόνος 

- Τηλέφωνο: 0030 210 772 3539 

- Ηλ. ταχυδρομείο: igonos@cs.ntua.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.iccs.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την διογάνωση του 2018 IEEE International 

Conference on High Voltage Engineering and Application (ICHVE 2018) που θα πραγματοποιηθεί 

στην Αθήνα 10-13 Σεπτεμβρίου του 2018 

- Κωδικός CPV: 79950000-8 

 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε: ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true
http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20161125-ΤΕΥΔ_v1.0.doc
http://www.iccs.gr/
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Μέρος ΙΙ  

Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα: 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iii ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
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συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την 

ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον 

απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  
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Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 



57 

 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 



58 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 



60 

 

Μέρος IV:  

Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 
Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 



61 

 

Α: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxiii: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxiv, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxv: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
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Μέρος V:  

Τελικές δηλώσεις 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxxvi, εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxvii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.-Ε.Μ.Π), προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο 
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iii
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 
Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xix

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

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xxi

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii

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

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

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

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ 
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxx

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

 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
xxxii

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  
xxxiii

  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 
στην διακήρυξη.  
xxxiv

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει 
τα τρία έτη. 
xxxv

 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxvi

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxvii

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


