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NEW AGE ADV
Απόλλωνος 4, Λάρισα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος

Σχεδιασμού επικοινωνιακών δράσεων για την προβολή του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 2020» ως μέρος του Υποέργου 2 με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» της πράξης:
«ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ /
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ /ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» - ΟΠΣ 5001069

Έχοντας υπόψη :
1. Τη με αρ. C(2014) 10183 final/18.12.2014 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ελλάδα (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP003), όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως ισχύει.
3. Την Υπουργική Απόφαση 32675/ΕΥΘΥ 331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β/24.4.2015) «Αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄)
ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας για
την περίοδο 01-09-2019 έως και 31-12-2023.
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση
Αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
8. Τη με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03.03.2017 (ΦΕΚ 677Β/03-03-2017) Απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως
ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. 2432/27.07.2017 Απόφαση Έγκρισης Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Π.Ε.Π.
Θεσσαλίας 2014-2020, Υποπρόγραμμα Α΄, όπως ισχύει,
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10. Την υπ’ αριθ. 1893/19.05.2016 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ,
ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ /ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020.»
11. Την ανοικτή Πρόσκληση υπ΄ αριθμ. 2500/28.06.2016 της ΕΥΔΕΠΠΘ περί κατάρτισης Καταλόγου
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε. Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγγραφής σε αυτόν
12. Την αρ. πρωτ. 484/08.02.2019 αίτηση της εταιρίας «NEW AGE ADV» για εγγραφή στον κατάλογο
προμηθευτών της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το με αρ. πρωτ. 673/26.02.2019 πρακτικό
της 19ης Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης υποβληθέντων προτάσεων για εγγραφή στον
Κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής στην
ΕΥΔΕΠΠΘ.
13. Την εκδοθείσα Βεβαίωση εγγραφής στον εν λόγω Κατάλογο υπ΄ αριθμ 484/26.02.2019 προς την
Εταιρεία «NEW AGE ADV», την εμπειρία και τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, όπως ισχύει με την
επικαιροποίηση 2021
14. Το εν ισχύ Π.Δ.Ε./Σ.Α.Ε.Π. 006/1, με ενάριθμο 2016ΕΠ00610004
15. Τις υποχρεώσεις προβολής και επικοινωνίας του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
Σας καλούμε να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα ανάληψης του έργου «Σύμβουλος Σχεδιασμού
επικοινωνιακών δράσεων για την προβολή του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 - 2020» ως μέρος του
Υποέργου 2

με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» της πράξης: «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ /ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» - ΟΠΣ 5001069, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και όρους που
επισυνάπτονται της παρούσης.
Ο προϋπολογισμός του έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 Ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης που θα συναφθεί. Το έργο της παρούσης θα βαρύνει τη ΣΑΕΠ 006/1 και τον ενάριθμο
2016ΕΠ00610004 που αφορά στην ενταγμένη πράξη του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με κ.α. 5001069.
Η απάντηση πρέπει να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της
παρούσης.
Η απάντησή σας θα αξιολογηθεί από την υπηρεσία μας και σε περίπτωση αποδοχής της, θα
ακολουθήσει σχετική Ανάθεση και εν συνεχεία και επί της βάσης προσκόμισης των προβλεπόμενων
δικαιολογητικών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σύναψη διμερούς σύμβασης εκτέλεσης
έργου.
Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Συνημμένα :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Προδιαγραφές έργου)

Εσωτερική Διανομή:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- Φάκελος Υποπρόγραμμα Α΄

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αρ. πρωτ. 3495/25.08.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της ΕΥΔΕΠΠΘ Θεσσαλίας, ως προς τον σχεδιασμό
επικοινωνιακών δράσεών της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την οργάνωση εκδηλώσεων,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 2014 - 2020 του Ε.Π. Θεσσαλίας.
Αναλυτικά ο Ανάδοχος θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες :
1. Υποστήριξη οργάνωσης προβολής έργων του Προγράμματος στον έντυπο τύπο, ραδιόφωνο,
διαδίκτυο και τηλεόραση για τουλάχιστον τέσσερις περιόδους προβολής στο έτος. Επιλογή
υλικού (φωτογραφιών, μακετών, λογοτύπων κλπ). Δημιουργία μακετών και banners, τηλεοπτικών
και ραδιοφωνικών σποτ προβολής του Ε.Π. Θεσσαλίας: μικρής και μεγαλύτερης διάρκειας,
οριζόντια και θεματικά. Επιμέλεια για προώθηση του υλικού για προβολή.
2. Υποστήριξη σχεδιασμού, προγραμματισμού και διοργάνωσης εκδηλώσεων για το έτος. Δημιουργία
προγράμματος, παρουσία ομιλητών / προσκεκλημένων και επιλογή υλικού σχετικού για κάθε
εκδήλωση.
3. Υποστήριξη στο σχεδιασμό και στην προώθηση του υλικού επικοινωνίας του ΠΕΠ στα ΜΜΕ
4. Λοιπές εργασίες, όπως : επιμέλεια υλικού για κάλυψη αναγκών επικοινωνίας μέσω της Ιστοσελίδας
της ΕΥΔ Θεσσαλίας και των social media, δημιουργία βάσης δεδομένων υλικού επικοινωνίας κ.α.
Ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε

συνεχή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας για την

κατάθεση προτάσεων οι οποίες θα εγκρίνονται από την ΕΥΔ Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα τα επόμενα
βήματα κάθε κατηγορίας θα συμφωνούνται και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία.
Για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να συσταθεί Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται κατ’
ελάχιστον από δύο (2) άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία των αναγκών του έργου
και του αντικειμένου του. Εξειδικευμένη εμπειρία στο ακριβές αντικείμενο του παρόντος έργου, θα
συνεκτιμηθεί. Ένα μέλος της Ομάδας έργου θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής σε καθημερινή βάση για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης του έργου.
Συντονιστής και υπεύθυνος του έργου ορίζεται άτομο κατάλληλης ειδικότητας, προσόντων και
γνώσεων εκ μέρους του Αναδόχου. Το έργο του Συντονιστή αφορά τόσο στην υποστήριξη και
παρακολούθηση του έργου της Ομάδας Έργου, όσο και στο συντονισμό ειδικών θεμάτων που τυχόν
προκύπτουν για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου που αφορά η παρούσα.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική οργάνωση και την εφαρμογή του
προσφορότερου τρόπου παροχής των υπηρεσιών της παρούσης και της προσφοράς του.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις υπηρεσίες του επί τόπου, στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής. Η παροχή των υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τακτικό προγραμματισμό ο οποίος βασίζεται
στην εγκεκριμένη Στρατηγική Επικοινωνίας 2014 - 2020 του Ε.Π. Θεσσαλίας.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Υπηρεσίες προς την ΕΥΔΕΠΠΘ. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔΕΠΠΘ),
τριμηνιαίους απολογισμούς (εκθέσεις) εργασιών, που θα αφορούν στις πραγματοποιηθείσες
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εργασίες, δηλαδή προγραμματισμό εκδηλώσεων, δημιουργία υλικού όπως μακέτες και έντυπα για τις
εκδηλώσεις κ.α.
Τα παραδοτέα απευθύνονται αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή και όχι σε τρίτους. Κάθε στοιχείο
που έρχεται σε γνώση του από την εκτέλεση του έργου της παρούσης, αποτελεί γνώση μη δυνάμεθα
να γίνει χρήση της ούτε από τον ίδιο ούτε προς τρίτους, οποτεδήποτε, επί ποινή εκπτώσεως.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα
ακολουθήσει, με δικαίωμα παράτασης εφόσον απαιτηθεί και χωρίς δικαίωμα αύξησης του οικονομικού
αντικειμένου.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Ανάδοχος, μετά από εξέταση του έργου που αφορά η παρούσα, θα διαμορφώσει την προσφορά του
για να κατατεθεί στην Υπηρεσία.
Για την σύναψη της Σύμβασης εν συνεχεία και όπως προβλέπεται, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή ύψους 4% επί του συμβατικού αντικειμένου μείον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων
ή άλλων οργανισμών ή τρίτων, η οποία, κατά τον νόμο, βαρύνει τον ανάδοχο. Οι πάσης φύσεως
αμοιβές τρίτων βαρύνουν στον Ανάδοχο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ανάδοχος θα αμειφθεί σε εννέα ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά την επιτυχή παραλαβή του κάθε
παραδοτέου μηνιαίας έκθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αμείβεται μετά την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή, το οποίο θα πιστοποιεί την τήρηση των προβλεπόμενων όρων της σύμβασης και
όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τον οδηγό
διαδικασιών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης όπως ισχύει κάθε φορά και την ισχύουσα Νομοθεσία και αφού
προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, αποσπάσματα ποινικού μητρώου,
βεβαίωση περί μη ενεχυρίασης). Ο Ανάδοχος για την πρώτη πληρωμή του οφείλει να
καταθέσει θεωρημένες από την αρμόδια αρχή, τις Συμβάσεις προσωπικού που θα
απασχολήσει για την υλοποίηση του έργου της παρούσης, και για το οποίο αναλαμβάνει κάθε
υποχρέωση κάλυψης πάσης φύσεως αμοιβών, κρατήσεων και ευθύνης.
Το παρόν έργο βαρύνει σε πιστώσεις του έργου «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ / ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ /ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020», κωδ. 5001069, με κ.α. 2016ΕΠ00610004 της ΣΑΕΠ 0061
που αφορά στο Υποπρόγραμμα Α΄ της Ε.Υ.Δ. ΕΠ. Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως έχει εγκριθεί.
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Μη ανταπόκριση στο έργο που αφορά η παρούσα, επιφέρει περικοπή αμοιβής Αναδόχου, ανάλογη με
την υστέρηση εργασίας και στο πλαίσιο της παρούσης, και όπως καθοριστεί στη σύμβαση που θα
υπογραφεί.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά την προσκόμιση των προβλεπομένων δικαιολογητικών
αναδόχου, έλεγχο και έκδοση εντολής πληρωμής.

7.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της παρούσης, ο καλούμενος οικονομικός
φορέας, μέσω της υποβολής των κατάλληλων και ζητούμενων αποδεικτικών μέσων τα οποία θα
ελεγχθούν από την αναθέτουσα αρχή, επιβεβαιώνει τα ακόλουθα :
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 Ν.4412/2016 όπως ισχύει και
όπως καταγράφονται παρακάτω στο παρόν, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή
μπορούν να αποκλεισθούν, και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια όπως καθορίζονται στην παρούσα, ως προς την Ομάδα Έργου,
Συντονιστή και λοιπές απαιτήσεις που ορίζονται.
Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Φάκελο Δικαιολογητικών
2. Τεχνική Προσφορά και
3. Οικονομική Προσφορά, όπως αναλύονται παρακάτω.
Υποβάλλονται σε 1 φάκελο, το σύνολο των δικαιολογητικών – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής
προσφοράς, και κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την καταληκτική ημερομηνία της
Πρόσκλησης.

Φάκελος Δικαιολογητικών
1. Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του
προσφέροντα.
2. Επικαιροποιημένο καταστατικό του φορέα, πρακτικό αρμοδίου οργάνου που εξουσιοδοτεί τον
υπογράφοντα την προσφορά εκ μέρους του αντισυμβαλλόμενου όπου αρμόζει, έναρξη
εργασιών σε Δ.Ο.Υ., αποδεικτικό ορισμού του Νόμιμου εκπροσώπου του φορέα.
3. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγράφου 1
άρθρου 73 Ν.4412/2016 και όπως καταγράφονται στο παρόν. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 73, όπως καταγράφονται και στο παρόν.
4. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
για τις παραγράφους 2 – 2Α (σ.σ. για φορολογικά και ασφαλιστικά) και 4.β) του άρθρου 73
Ν.4412/2016, όπως καταγράφονται στο παρόν.
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Για την περίπτωση 2.γ) του άρθρου 73 Ν.4412/2016, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
ή αίτησης συμμετοχής.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 73, 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 καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού (άρθρο 376.17 Ν 4412/2016).
Τεχνική Προσφορά
Στον Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλλει την περιγραφή της
πρότασής του για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:
•

Υπεύθυνη Δήλωση ρητής αποδοχής των όρων της παρούσας, για το σύνολο του έργου
που αφορά, με ψηφιακή υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου (www.gov.gr ) ή με χειρόγραφη
υπογραφή θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Με την Υ.Δ. θα δηλώνεται ότι :
-Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
και ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης, των
οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
-Δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών
-Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου της παρούσης Πρόσκλησης.
-Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
-Δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο
του έργου και μετά τη λήξη αυτού.
-Τα άτομα που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και τον Συντονιστή – Υπεύθυνο του Έργου
για το οποίο κατατίθεται προσφορά.

•

Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου που να δείχνει επαρκή κατανόηση των
απαιτήσεων του έργου όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

•

Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Έργου με αναλυτική περιγραφή του
προτεινόμενου τρόπου οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και των
προτεινόμενων μέσων υλοποίησης προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του
έργου.
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Αναλυτικά βιογραφικά των τουλάχιστον (2) στελεχών που ζητείται να στελεχώσουν την
Ομάδα Έργου, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι σχετικές γνώσεις
τους σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι
αληθή και ακριβή. Θα πρέπει να δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης για καθένα από τα
προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.

•

Εάν τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται από
έναν έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους της παρούσας.
Αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει
μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχή, ή μετά από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής και αιτιολογημένα.

•

Βεβαίωση ορισμού Συντονιστή και Υπεύθυνου έργου, όπως ζητείται στην παραπάνω ενότητα
(1) της παρούσης.

Οικονομική προσφορά
Ο Φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την
εκτέλεση του έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και με
Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους
νόμιμους εκπροσώπους των προσφερόντων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα για τα στοιχεία του Φακέλου «Δικαιολογητικά»
Ως προς το σημείο (3) (άρθρα 73, 74 Ν.4412/2016), απαιτείται επιβεβαίωση ότι :
1. Δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,

ΑΔΑ: 62ΟΛ7ΛΡ-ΜΟΓ

21PROC009112852 2021-08-25

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 οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης όταν αποδεικνύει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 Ν.4412/2016
ή είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, η μη τήρηση όλων των ανωτέρω.
Ως προς το σημείο (4) (άρθρα 73, 74 Ν.4412/2016), απαιτείται επιβεβαίωση ότι :
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 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,
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

ΑΔΑ: 62ΟΛ7ΛΡ-ΜΟΓ

21PROC009112852 2021-08-25

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

Είναι αποδεκτή παρέκκλιση ως προς την ανωτέρω ενότητα «2.», ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής - προσφοράς.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79, με το οποίο ερωτάται
εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις
του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του
δεσμευτικού διακανονισμού.
4. β) Αποκλείεται ο οικονομικός φορέας εάν 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
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επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε

ανάλογη κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, στην παραπάνω περίπτωση.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις της παραγράφου 1 άρθρου 73 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 άρθρου
73 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
ανωτέρω παραγράφους 1, 2.γ) και 4, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για
την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο
ισχύει η απόφαση.
Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1, την περίπτωση 2.γ) και την περίπτωση 4.β)
του άρθρου 73 και όπως καταγράφονται στο παρόν, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 και όπως καταγράφονται
στο παρόν, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 και όπως καταγράφονται στο
παρόν, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα

πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση
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ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή
τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών.
Τέλος, κάθε έγγραφο που ζητείται στο πλαίσιο της παρούσης, υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

