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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ.Δ/νση
: Δήμος Ρεθύμνης
Άδελε
Ρέθυμνο 74100
Πληροφορίες: Σουμέλα Χαραλαμπίδου
Τηλέφωνο : 2831341013
Email
: charalampidou@rethymno.gr

Άδελε, 22-06-2022
Αριθ. Πρωτ. : 20256

ΠΡΟΣ
“THE MEDIA WORKSHOP Μ. ΕΠΕ”
ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 294 & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 27
15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ : 2161005190 - 2161005180
E-mail: e.hatzop@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ANEKORAMA 2022” ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», συνολικής δαπάνης 2.108,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα “ THE MEDIA WORKSHOP Μ. ΕΠΕ ” να λάβει υπόψη την Τεχνική Έκθεση –
Τεχνική Περιγραφή της υπ΄άριθμ. πρωτ.: 19022/15-06-2022 μελέτης του Τμήματος
Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας του
Δήμου Ρεθύμνης καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Η προσφορά κατατίθεται
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών,
Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων) του Δήμου Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 ή
με κάθε πρόσφορο μέσο και συγκεκριμένα έως και την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα 14:30 μ.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).
Η προσφορά υποβάλλεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών &
Αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ANEKORAMA 2022” ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
Προϋπολογισμού μελέτης: 2.108,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 28-06-2022
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη
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Η διενέργεια της Υπηρεσίας θα γίνει με βάση τους όρους της της υπ΄άριθμ.πρωτ.: 19022/1506-2022 μελέτης του Τμήματος Τουρισμού.
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία
ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και θα διανέμεται σε όλα τα δρομολόγια (επιβατηγά και
οχηματαγωγά) τα οποία θα πραγματοποιούνται από την ναυτιλιακή εταιρεία ANEK LINES, σε
όλους τους προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ μία ολοσέλιδη έμμεση προβολή του Δήμου
Ρεθύμνης, με επιμέλεια δημοσιογράφου που συνεργάζεται με τον Ανάδοχο.
Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει:
α) προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών για την μη συνδρομή του οικονομικού
φορέα των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1
& 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016:
1) Φ.Ε.Κ. σύστασης αν πρόκειται για εταιρεία με τυχόν τροποποιήσεις
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. 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:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).
3) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)
4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ)
5) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
6) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με
την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
7) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
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Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να λάβετε
από το Τμήμα Τουρισμού της Δ/νσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού – Μουσικής
Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2831021459.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το γραφείο
Προμηθειών τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική ανάρτηση στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr, στην διαδρομή : ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες : Δαμιανάκη Μαρία
Τηλέφωνο : 2831021459
e-mail: damianaki@rethymno.gr

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ANEKORAMA 2022
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
Κ.Α. 00.6431.001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.700,00 ευρώ + Φ.Π.Α. (σύνολο 2.108,00 ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση υπηρεσίας τουριστικής προβολής του Δήμου
Ρεθύμνης μέσω δισέλιδου advertorial-παρουσίασης (σαλόνι) διαφημιστικής καταχώρησης στο
περιοδικό ANEKORAMA 2022 το οποίο διακινείται στα πλοία της εταιρείας ANEK LINES.
Οι ενέργειες τουριστικής προβολής του Δήμου Ρεθύμνης μέσω καταχώρησης σε
περιοδικά περιλαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου (απόφ.
Δ.Σ. 6/2022) και έχουν την έγκριση του Ε.Ο.Τ. (αριθ. πρωτ. 1243/02-03-2022 και 5880/14-062022).
Όλα τα έξοδα που θα προκύψουν για την εκτέλεση της υπηρεσίας θα βαρύνουν τον
Ανάδοχο, καθώς επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που τυχόν προκληθεί κατά την
εκτέλεση αυτής. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και
να τηρεί όλους εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την
έκδοση του εν λόγω περιοδικού THE MEDIA WORKSHOP Μ. ΕΠΕ με Α.Φ.Μ. 800588106
ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/0808-2016) και του Ν.3463/2006, των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων τους και σύμφωνα με
την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 1.700,00 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%
(σύνολο 2.108,00 ευρώ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.001 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης
και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».
Ο κωδικός CPV είναι: 22212000-9 – Περιοδικές εκδόσεις
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην υπηρεσία τουριστικής προβολής του Δήμου
Ρεθύμνης μέσω δισέλιδου advertorial-παρουσίασης (σαλόνι) στο περιοδικό ANEKORAMA
2022 το οποίο διακινείται στα πλοία της εταιρείας ANEK LINES.

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή της υπηρεσίας
Η υπηρεσία τουριστικής προβολής του Δήμου Ρεθύμνης αφορά σε καταχώρηση
διαφημιστικού υλικού σε δισέλιδο advertorial-παρουσίαση (σαλόνι) του περιοδικού
ANEKORAMA 2022, διαστάσεων ωφέλιμου χώρου μήκους 42,0 εκατοστών και ύψους 28,0
εκατοστών.
Το περιοδικό ANEKORAMA 2022 θα εκδοθεί σε αγγλική και ελληνική γλώσσα, σε τιράζ
περίπου 90.000 αντίτυπα και θα διανεμηθεί σε όλα τα δρομολόγια (επιβατηγά και οχηματαγωγά)
τα οποία θα πραγματοποιήσει η ναυτιλιακή εταιρεία ANEK LINES, σε όλους τους προορισμούς
εσωτερικού και εξωτερικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ μία ολοσέλιδη έμμεση προβολή του Δήμου
Ρεθύμνης, με επιμέλεια δημοσιογράφου που συνεργάζεται με τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3: Υποχρεώσεις Αναδόχου
Η έννοια της προσφοράς του Αναδόχου αποτελεί αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής
έκθεσης και βεβαίωση ότι αυτός έλαβε υπόψη τις γενικές και ειδικές συνθήκες των εργασιών που
καλείται να εκτελέσει, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα
ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν το
κόστος της υπηρεσίας και ότι αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση προς την οποία σε κάθε
περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του
εξασφαλίζει συνεχώς τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας, καθώς και το
απαραίτητο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:
 να έχει τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες στην παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών
 να τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Τουρισμού της
Διεύθυνσης Πολιτισμού – Τουρισμού – Αθλητισμού – Μουσικής Παιδείας Δήμου
Ρεθύμνης), προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση
 να μεριμνήσει για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας απαιτείται για την έκδοση του
περιοδικού, ενώ είναι ουσιαστικά και αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
ισχυουσών διατάξεων που διέπουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
 ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος τόσο για την εφαρμογή της παρούσας μελέτης,
όσο και για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι έλεγχοι που τυχόν
διενεργούνται από την Υπηρεσία, σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον ανάδοχο
από την ευθύνη αυτή.
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ΑΡΘΡΟ 4: Παραλαβή του αντικειμένου – Πληρωμή του αναδόχου
Η παραλαβή και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αμέσως μετά τη δημοσίευση της
καταχώρησης στο περιοδικό.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση και αποστολή του σχετικού τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών, καθώς και τριών (3) αντιτύπων του περιοδικού στο Δήμο Ρεθύμνης.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του,
που απορρέουν από την σύμβαση και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δυνατόν να
τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις περί εκπτώσεως αναδόχων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σαλόνι)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

1.700,00

Καταχώρηση του Δήμου Ρεθύμνης
σε δισέλιδο advertorial-παρουσίαση
(σαλόνι) στο περιοδικό
ANEKORAMA 2022

ΣΥΝΟΛΟ
(€)
1.700,00

Φ.Π.Α. 24%

408,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.108,00

Ρέθυμνο, 15 Ιουνίου 2022

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ
ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ/ΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΕ Διοικ.-Οικον. με τον Α’ βαθμό

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΚΑ
ΠΕ Διοικ.-Οικον. με τον Α’ βαθμό

3
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ANEKORAMA 2022
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Καταχώρηση του Δήμου Ρεθύμνης
σε δισέλιδο advertorial-παρουσίαση
(σαλόνι) στο περιοδικό
ANEKORAMA 2022

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σαλόνι)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

1

Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ημερομηνία ……/..…./2022
Ο προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) 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),
2) 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,
3) 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),
4) 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,
5) 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),
6) 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).
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β) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (όπως
ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016):
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, Δωροδοκία, Απάτη, Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
γ) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής).
δ) δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ε) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
στ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική μου ιδιότητα.
ζ) δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016.
η) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
θ) δε μου έχει επιβληθεί στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης πρόωρη καταγγελία σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις.
ι) δεν έχω ο ίδιος ή συνδεόμενη με μένα επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή κατ’ άλλον τρόπο
εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
κ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού και ότι δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.
λ) ήμουν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή δικαιολογητικά.
μ) δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, δεν έχω
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
της σύμβασης ή δεν έχω παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
ν) δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ξ) τα στοιχεία που έχω αναφέρει ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
ο) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)
π) εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά στην προσφορά μας.

Ημερομηνία:

……….2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ
μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.

