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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
TRANSCOOP A.M.K.E.
Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17
Πανόραμα
Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας: GR - 55236
Τηλ. : 23 11 241823
Fax : 23 11 261696
E mail: transcoop@transcoop.gr
Αρ. Διακήρυξης: 1/2020

Θεσσαλονίκη, 27/08/2020

Αναθέτων Φορέας

Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
TRANSCOOP A.M.K.E.

Σύμβαση

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την
υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E.
στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS»
(Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα
Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της
Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία
2014-2020» MIS 5016090
72000000-5
Υπηρεσίες τεχνολογίας των
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Ταξινόμηση κατά CPV

79400000-8
Υπηρεσίες
παροχής
γενικών
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε
θέματα διαχείρισης

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

38.452,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Χρηματοδότηση

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
(Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω
του ΠΔΕ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των
χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020»
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Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
TRANSCOOP A.M.K.E.
Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17
Πανόραμα
Θεσσαλονίκης
Ταχ.
Κώδικας: GR - 55236
Τηλ. : 2311241823
Fax:
2311261696
E mail: transcoop@transcoop.gr
Αρ. Διακήρυξης : 1/2020

Θεσσαλονίκη, 27/08/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη Βάση της Παραγωγής, της Γης
και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
MIS 5016090

Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο:
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E.και στο
Κ.Η.Μ.ΔH.Σ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020»
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Είδος Διαδικασίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία: 07/09/2020
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 16:00 μ.μ

Τόπος κατάθεσης προσφορών

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού

Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17
Πανόραμα Θεσσαλονίκης
GR - 55236
Ημερομηνία: 08/09/2020
Ημέρα: Τρίτη
Ώρα: 11:00 π.μ

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού

Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17
Πανόραμα
Θεσσαλονίκης
GR - 55236

Προϋπολογισθείσα Συνολική Δαπάνη

38.452,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Κατάθεση προσφορών

Το έργο DIONYSOS εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 και
συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους των
συμμετεχουσών χωρών
Σε ευρώ

Ισχύς προσφορών

365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού

Διάρκεια Σύμβασης

Από την υπογραφή της μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2020. Η
σύμβαση ενδέχεται να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου
DIONYSOS, εφόσον παραταθεί η διάρκεια του.

Χρηματοδότηση του έργου

Ημερομηνία Δημοσίευσης του πλήρους τεύχους της
διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης του πλήρους τεύχους της
διακήρυξης στο site της TRANSCOOP στην ιστοσελίδα
www.transcoop.gr

27/08/2020

27/08/2020

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020»
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα

Επωνυμία

Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E.

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17

Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός

Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Δήμος Πυλαίας –
Χορτιάτη
55236

Τηλέφωνο

2311 241823

Φαξ

2311 261696

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

transcoop@transcoop.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Τατιάνα Βασιλείου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www. transcoop.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Ο Αναθέτων Φορέας είναι η Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP και είναι Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της TRANSCOOP είναι οι υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.transcoop.gr και www.eprocurement.gov.gr
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17, ΤΚ 55236 Πανόραμα
Θεσσαλονίκης.
γ) Για ερωτήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση
transcoop@transcoop.gr, υπόψη κ. Τατιάνας Βασιλείου ή στο τηλέφωνο 2311241823, εργάσιμες ημέρες,
ώρες 10.00-16.00.

1.2

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της
Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με
ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη
Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου και συγκεκριμένα της
κατηγορίας δαπανών «external expertise & services» (εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες – υπηρεσίες),
απαιτείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα παρακάτω παραδοτέα:
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Παραδοτέο
No

Τίτλος Παραδοτέου

1.6.3

Πόρταλ διαχείρισης του έργου

3.6.5

Ανάπτυξη υποδομής προγραμματισμού

4.6.5

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τον αμπελώνα της περιοχής

5.6.4

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων με υλικό προώθησης για την περιοχή
(φωτογραφίες, άρθρα, μελέτες)

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
72000000-5
Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού,
Διαδίκτυο και υποστήριξη
79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
διαχείρισης
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 38.452,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 31.010,00 ΦΠΑ : € 7.442,40)
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης», το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.3 Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2020
Η σύμβαση ενδέχεται να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου DIONYSOS, εφόσον παραταθεί η διάρκεια
του.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
-

του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

-

του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,
-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,

-

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

-

της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» ( Β΄
3698)

-

των διατάξεων της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,

-

του Εγχειρίδιου (Programme Manual) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V- A GREECE –
BULGARIA 2014-2020»,

-

της Εξειδίκευσης Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των
δαπανών,

-

των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
-

της 2ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA
2014-2020 COOPERATION PROGRAMME”,

-

του από 01-04-2017 εγγράφου του Προγράμματος “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” για
την έγκριση του έργου DIONYSOS

-

της υπ’ αριθμ. B2.6C.04 σύμβασης χρηματοδότησης του έργου DIONYSOS

-

του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου (Application Form) του έργου DIONYSOS, την κατανομή του
προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

-

Της από 25/08/2020 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων της TRANSCOOP για τη διενέργεια
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E.
στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα
Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» MIS 5016090

1.5

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, Όροι Υποβολής Προσφορών

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του
Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου.

Σύμφωνα και με το άρθρο 26 του Ν. 4412/2016, μη κανονικές προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,
β) όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
δ) όσες κρίνονται από τον Αναθέτοντα Φορέα ασυνήθιστα χαμηλές.

Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται συγκεκριμένα:
α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Αναθέτοντα Φορέα, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

1.6

Δημοσιότητα

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντα Φορέα : www.transcoop.gr
στις 27/08/2020

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.
β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
γ) Η σύμβαση (συμφωνητικό)
δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από τον Αναθέτοντα
Φορέα.
2.1.2 Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6)
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων –Συμπληρωματικές πληροφορίες
Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις, κ.λ.π. για τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν εγγράφως
το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Απαντήσεις σ’ αυτές
θα παρέχονται εγγράφως από τον Αναθέτοντα Φορέα, το αργότερο μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.1.4 Γλώσσα
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ειδικά για τις βεβαιώσεις πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας γίνονται αποδεκτές απλές μεταφράσεις
αυτών στην Ελληνική γλώσσα. Ο Αναθέτων Φορέας επιφυλάσσεται να ζητήσει επίσημη μετάφραση τους
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ως ακολούθως:
Δημόσια έγγραφα
Γίνονται αποδεκτά:


πρωτότυπα έγγραφα ή



επικυρωμένα αντίγραφα ή



ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων.

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
Ιδιωτικά έγγραφα
Γίνονται αποδεκτά:
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πρωτότυπα



επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο



ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
Δεκτά γίνονται επίσης απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του περιεχομένου τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα. Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει
έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν
σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και
επισήμως μεταφρασμένα.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται 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. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) τον Αναθέτοντα Φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, 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), 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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
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εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων
Φορέας μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι του Αναθέτοντα Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής συμμετοχής.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του 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,
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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).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 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.) και
IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν 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) όταν ο Αναθέτων Φορέας 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 οικονομικός φορέας, 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.
ή/και
γ) ο Αναθέτων Φορέας 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: 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.
2.2.3.3 διατηρείται για λόγους αρίθμησης
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) 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 επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(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) εάν 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) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα 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) εάν 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,
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(ζ) εάν 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 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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.
2.2.3.7. 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.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο 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 της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
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προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των ετών 2016,
2017, 2018 ίσο με το ποσό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δηλ.: 31.010,00 €.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, ο συνολικός κύκλος εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων που
δραστηριοποιείται θα πρέπει είναι μεγαλύτερος από το 100% του συνόλου προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση έργου χωρίς ΦΠΑ.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα
στην υλοποίηση έργων σχετικών με το υπό ανάθεση έργο:
Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχει υλοποιήσει κατά τα τελευταία 5 έτη (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
κατελάχιστον:
 Δύο (2) έργα ανάπτυξης Διαδικτυακών Πυλών (Web Portal) που να περιλαμβάνουν παρουσίαση
και διαχείριση πολυμεσικού περιεχομένου.
 Δύο (2) έργα με αντικείμενο την δημιουργία, διαχείριση/επεξεργασία και ενημέρωση Βάσεων
Δεδομένων.
 Ένα (1) έργο στη διαχείριση διασυνοριακών δράσεων.
Επίσης να έχει τη δυνατότητα, ο ίδιος ο Ανάδοχος, φιλοξενίας των εγκαταστάσεων του συστήματος
πληροφορικής ή να εξασφαλίζει μέσω τρίτου αυτήν την δυνατότητα.
Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται
σωρευτικά.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ:
 Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα ΙΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
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 στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του1, 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.
1

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019
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Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση
του πιστοποιητικού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2 Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της
παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου
επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος
στα Μητρώα καθώς και το ειδικό επάγγελμα του κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς και ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την προσωρινή κατακύρωση. Άλλως δύνανται να
αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική
αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια
φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων είτε με την
προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό
επάγγελμά τους.
Β.3 Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων
στη περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου
εργασιών για τα τρία τελευταία έτη (έτη 2016, 2017, 2018). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο,
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι Υποψήφιοι θα πρέπει να
προσκομίσουν:
Κατάλογο των συναφών έργων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (έτη 2015,
2016, 2017, 2018, 2019), τα οποία υλοποίησε ο διαγωνιζόμενος με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του
χρόνου υλοποίησης, του εργοδότη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Ο
κατάλογος θα πρέπει να έχει την μορφή του υποδείγματος της παραγράφου 2.4.3, συνοδευόμενος από
βεβαιώσεις ως εξής:
 Α. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικά στοιχεία
υποβάλλονται βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή και αντίγραφα συμβάσεων.
 Β. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται
βεβαιώσεις και αντίγραφα συμβάσεων από τους Ιδιωτικούς Φορείς
ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του
έργου (όπως τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου,
πρωτόκολλα παραλαβής των επιμέρους συμβατικών παραδοτέων), συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση
από το αντίγραφο της σχετικής σύμβασης.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94). Τα
αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο
Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).
Β.5 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφο
 Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο.
Β.6 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης,
το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (βλ. Άρθρο 3.1.2 της παρούσας).
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP
A.M.K.E., Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17, 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, στις 08/09/ 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται:
(α) είτε με κατάθεσή τους στην έδρα του Αναθέτοντα Φορέα από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
προσφέροντα, είτε
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς τον Αναθέτοντα Φορέα.
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των
προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν παραληφθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις 07/09/2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 16:00 μ.μ.
Ο Αναθέτων Φορέας 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 ο Αναθέτων Φορέας ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό
της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε ο φάκελος και τις
απορρίπτει ως μη κανονικές.
2.4.2 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς την Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης
και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
MIS 5016090
Αναθέτων Φορέας: Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E.
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Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17
55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/09/2020

Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε παρ.2.4.3 της
παρούσας).
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε παρ. 2.4.4 της παρούσας).
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ 2.4.5 της παρούσας.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα
κατατεθούν σε ένα (1) αντίτυπο.
Οι προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο και υπογράφονται στο τέλος της τεχνικής και στο φύλλο της
οικονομικής προσφοράς, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε ένα αντίτυπο και θα περιέχει τα εξής:
1. Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης και το Παράρτημα
ΙΙΙ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E., στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει
και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, β) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.
3. Αποδεικτικά κατάλληλης εμπειρίας του υποψηφίου. Υποβάλλεται συμπληρωμένος ο παρακάτω
κατάλογος έργων του υποψηφίου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 συνοδευόμενος από τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.
α/α

ΠΕΛΑΤΗΣ
(ΔΗΜΟΣΙΟΣ
΄Η

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ &
ΛΗΞΗΣ

Π/Υ
ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
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ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

1
2
….

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται για τα έργα του παραπάνω Πίνακα με βεβαιώσεις και συμβάσεις από τους
φορείς ανάθεσης ως εξής:
Α. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή και αντίγραφα συμβάσεων
Β. Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται βεβαιώσεις
και αντίγραφα συμβάσεων από τους Ιδιωτικούς Φορείς
ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η επιτυχής υλοποίηση του
έργου, συνοδευόμενο σε κάθε περίπτωση από το αντίγραφο της σχετικής σύμβασης (όπως τιμολόγια και
αποδείξεις πληρωμής, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου, πρωτόκολλα παραλαβής των
επιμέρους συμβατικών παραδοτέων).
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α` 94). Τα
αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων για την απόδειξη της
εμπειρίας, τότε θα πρέπει να καταθέσει τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τις τεχνικές ή/και
επαγγελματικές ικανότητες για τους τρίτους που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τις σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά συμπράττοντα ή
κοινοπρακτούντα, με τη σειρά που αυτοί αναφέρονται στην προσφορά τους.
4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου ως
ακολούθως:
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):


Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της
εταιρείας στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):


Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):


Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
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Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν
τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρούσης παραγράφου για κάθε φορέα που συμμετέχει
στην ένωση ή κοινοπραξία.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από τον Αναθέτοντα Φορέα στο Παράρτημα Ι Μέρος Α της παρούσας.
Η Τεχνική Προσφορά περιέχει κείμενο Μεθοδολογίας Υλοποίησης του Έργου σύμφωνα με την παρακάτω
δομή:
1. Περιγραφή του αντικειμένου της υπηρεσίας
2. Μεθοδολογία εκπόνησης της υπηρεσίας
3. Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης παραδοτέων
4. Δομή και σύνθεση της ομάδας έργου.

Επίσης οι Υποψήφιοι προς απόδειξη ότι διαθέτουν ικανό ανθρώπινο δυναμικό για να φέρουν σε πέρας
επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε επίπεδο επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας θα πρέπει να
προσδιορίζουν την Ομάδα Έργου η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα
κάτωθι προσόντα και εμπειρία:
Ένα (1) στέλεχος με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και μεταπτυχιακά, με ελάχιστη 10ετή επαγγελματική
εμπειρία και 5ετή εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτουμένων έργων, κατά προτίμηση διακρατικών ή
διασυνοριακών.
Ένα (1) στέλεχος Πληροφορικής με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
πληροφορικής και 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και υλοποίηση πληροφοριακών
συστημάτων. Επίσης, να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών σε τουλάχιστον δύο (2) έργα
ανάπτυξης διαδικτυακών πυλών που περιλαμβάνουν διαδικτυακές εφαρμογές (web applications). Να έχει,
κατ’ ελάχιστον, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ένα (1) στέλεχος Πληροφορικής με Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική
εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων έργου και την ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων με εμπειρία σε
τουλάχιστον δύο σχετικά έργα.
Ένα (1) στέλεχος, κάτοχο πτυχίου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) δημοσιογραφίας που να διαθέτει
τουλάχιστον 5ετή γενική επαγγελματική εμπειρία και κατ’ ελάχιστον 2ετή εμπειρία στην παροχή
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υπηρεσιών δημοσιογραφικού περιεχομένου (συγγραφή άρθρων, διεξαγωγή ρεπορτάζ, παρουσίαση
εκπομπών κλπ.) Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ένα (1) στέλεχος, κάτοχο πτυχίου γραφιστικής και 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην γραφιστική (print
design, web design).
Ένα (1) στέλεχος, κάτοχο πτυχίου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) γεωπονικής σχολής με ελάχιστη 3ετή
επαγγελματική εμπειρία και γνώσεις αμπελοκαλλιέργειας – οινολογίας.
Ένα (1) στέλεχος με τριετή εμπειρία φωτογράφισης και τουλάχιστον ένα (1) έργο που να σχετίζεται με
φωτογράφιση πολιτιστικών πόρων.
Ένα (1) στέλεχος κάτοχο πτυχίου (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) με τουλάχιστον καλή γνώση της
Βουλγαρικής γλώσσας.
Για την απόδειξη της εμπειρίας της Ομάδας Έργου ο Υποψήφιος οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών
και εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Μέλους Ομάδας
Έργου

Εταιρεία (σε
περίπτωση Ένωσης
ή
Κοινοπραξίας)

Ειδικότητα /
Εμπειρία

Ρόλος – Θέση στην
Ομάδα Έργου

Επίσης, αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από
Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού
σημειώματος τους (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής).
Συμπληρωματικά, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την
μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
Επίσης οι Υποψήφιοι συνυποβάλλουν αντίγραφα τίτλων σπουδών των μελών της Ομάδας Έργου καθώς
και βεβαιώσεις/πιστοποιητικά καλής γνώσης της Αγγλικής για 2 στελέχη και της Βουλγαρικής για 1
στέλεχος.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει σε τρίτους τμήμα της
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας θα πρέπει να καταθέσει σχετική αναφορά.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε ένα (1) αντίτυπο. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το
τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν. Παράλληλα θα πρέπει να διευκρινήσουν ποια μέλη της Ομάδας Έργου
είναι στελέχη του υπεργολάβου, τεκμηριώνοντας και τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας Έργου στο
σύνολο της όπως και τον τρόπο συνεργασίας των δύο ή περισσοτέρων φορέων μεταξύ τους.
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2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε ένα (1) αντίτυπο και θα περιέχει το έντυπο της
οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται ως υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας
διακήρυξης, συμπληρωμένο (οι τιμές σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους
εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον
νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από τους
εκπροσώπους όλων των φορέων που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια τιμή ανά Παραδοτέο και μια τιμή για το σύνολο του έργου. Η τιμή
θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται ξεχωριστά. Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ. Η
προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε
καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να
περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη
εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών
που δεν είχαν προβλεφθεί.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε (365)
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα
Φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Αναθέτων Φορέας κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1-6, 3.1 και 3.2.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Ο Αναθέτων Φορέας παραδίδει τις προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και
συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 2.4.1 της παρούσας.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από
το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη
ημερομηνία και ώρα. Οι προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους
αποχωρούν.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς δύναται να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Αναθέτοντα Φορέα, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτού στους προσφέροντες ή στους
συμμετέχοντες.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.
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3.1.2 Αξιολόγηση και κατάταξη προσφορών
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή Αξιολόγησης
προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείσθηκαν κατά
το προηγούμενο στάδιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν
τους όρους της διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την
εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης. Το
πρακτικό του οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική
αιτιολογία, και υποβάλλεται στον Αναθέτοντα Φορέα.
2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο
Πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(κ1) 35%

Κ2

(κ2) 35%

Κ3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατανόηση του αντικειμένου της υπηρεσίας
Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας
εκπόνησης της υπηρεσίας
Δομή και σύνθεση ομάδας έργου
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

(κ3) 30%
100%

Κατανόηση του αντικειμένου της υπηρεσίας (k1)
Αξιολογείται:


ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση υπηρεσίας, με
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίησή του,



ο βαθμός αντίληψης της συνολικής φιλοσοφίας του έργου και του περιβάλλοντος στο οποίο
υλοποιείται με τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει



η επισήμανση των προβλημάτων και η υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισής τους.

Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της υπηρεσίας (k2)
Αξιολογείται:


ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από δραστηριότητες που
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας,



ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της υπηρεσίας και η
διασφάλιση της ποιότητας τους,



η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου,



το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης.

Δομή και σύνθεση ομάδας έργου (k3)
Αξιολογείται:
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η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας του οικονομικού φορέα σε σχέση με τις ζητούμενες
υπηρεσίες,



τα προσόντα και η εμπειρία της ομάδας έργου



η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας έργου και ο τρόπος λειτουργίας της
ομάδας.

Επισημαίνεται ότι η παράθεση πλεονάζοντων στοιχείων και πληροφοριών που δεν εστιάζουν στην
υλοποίηση των προς παροχή υπηρεσιών θα θεωρηθεί μειονέκτημα των προσφορών.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Α. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, η οποία βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών, παρουσιάζονται στον ανωτέρω
πίνακα (παράγραφος 3.1.2), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε
κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως
120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμοί όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς, ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα επιμέρους
στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς
(Α.Β.Τ.Π. = σ1Χκ1+σ2Χκ2+σ3Χκ3)
Όπου :
σ = ακέραιος αριθμός από 100 έως και 120
κ = ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας.
Η τεχνική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα, αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την αξιολογηθείσα ως
καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο :
Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς Προσφέροντος
Τ.Β.Τ.Π. =

Χ 100
Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς max

Όπου:
Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο προσφέρων με
την καλύτερη τεχνική προσφορά θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).
Β. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο
Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής :
Οικονομική Προσφορά min
Τ.Β.Ο.Π. =

χ 100
Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος

Όπου :
Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά με το μικρότερο συνολικό ποσό σε ευρώ.
Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει την σύμβαση.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (η μικρότερη
συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ο Αναθέτων
Φορέας απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο, δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Γ. Τελική Αξιολόγηση
Ο Συντελεστής Βαρύτητας της Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται 85% και της Οικονομικής
Προσφοράς σε 15%.
Τελική αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού
Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.).
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και
πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο:
Τ.Β.Σ.Π. = (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
Επικρατέστερος υποψήφιος ανάδοχος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής
Προσφοράς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. Αν
υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος
επιλέγεται ο Υποψήφιος που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης (άρθρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφού
κληθούν όλοι οι Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου του
Αναθέτοντα Φορέα, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.5
της παρούσας.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης,
στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε Τεχνική Προσφορά η βαθμολογία για κάθε κριτήριο, καθώς και το
σύνολο της βαθμολογίας.
Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες μετά την Απόφαση του αρμόδιου
οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα, με την οποία εγκρίνονται τόσο τα πρακτικά δικαιολογητικών
συμμετοχής-τεχνική προσφορά όσο και τα πρακτικά των οικονομικών προσφορών, κατά της οποίας οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να επικοινωνεί είτε μέσω Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) με τους υποψηφίους. Διευκρινίσεις που δίδονται
αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν
επιτρέπεται να μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

κατακύρωσης

(προσωρινού

αναδόχου)-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ και σύμφωνα με τη Συνθήκη της Χάγης της 5/10/1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188) των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων και δικαιολογητικών που
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο με ευθύνη του/των
προσωρινού/νων αναδόχου/ων. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης παραδίδονται
στην επιτροπή Διαγωνισμού στην συνεδρίαση που θα ορίσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατόπιν
προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρινούς αναδόχους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθησαν
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι
ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω
δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β, ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A του ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι
διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου με εισήγησή της επιτροπής στον Αναθέτοντα Φορέα για
τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης.
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

3.3

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα)

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος
στην προθεσμία του άρθρου 3.2 της παρούσας είναι τα εξής:
A) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες
άλλων φορέων) οφείλει να υποβάλλει ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το οποίο θα
προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ' αυτόν. Αυτονόητο
θεωρείται ότι εφόσον η υπόψη συνεργασία που θα εξασφαλίζει την κάλυψη της ζητούμενης τεχνικής
ικανότητας θα είναι υποχρεωτική για τον διαγωνιζόμενο που τυχόν αναδειχθεί ως Πάροχος, καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τούτου και απεμπόλησης των
υποχρεώσεών του που θα απορρέουν απ' αυτή τη σχέση με αποτέλεσμα την αναγκαστική λύση της,
τούτος θα κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος.
B) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην
ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλλει σχετικές δηλώσεις
συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης
που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ Α. του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.3.1 της παρούσας διακήρυξης.
Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ Β. του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
i) για την καταβολή φόρων: αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ii) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια,
κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα,
όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική
νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
iii) για τη δήλωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής): υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα δηλωθούν όλοι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει
να καταβάλει εισφορές.
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και, στην
περίπτωση που είναι ένωση, για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του άρθρου 4.4.3
της παρούσας διακήρυξης, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Ε) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
i) Για τις καταστάσεις του άρθρου 2.2.3.4β της διακήρυξης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση Αρχή από όπου θα αποδεικνύεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό
πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
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συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.4β, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή 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.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.2.3.4β.
ii) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην περίπτωση α και θ του άρθρου 2.2.3.4 της διακήρυξηςπλην της περίπτωσης β του άρθρου 2.2.3.4 της διακήρυξης- λόγοι αποκλεισμού.
iii) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
iv) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV Α. του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα) οφείλει να υποβάλλει το
πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.

3.4

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ο Αναθέτων Φορέας 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.τ.λ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε
άρθρο 3.5 της παρούσας).
Στη συνέχεια, ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας προθεσμία που δε μπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την παρ. 4.1 της παρούσας, καθώς και
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρ. 3.3 της παρούσας (εφόσον υφίσταται
αλλαγή).
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά.. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου του Αναθέτοντα Φορέα.

3.5

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του Αναθέτοντα Φορέα, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
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άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Αναθέτοντα Φορέα, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11
του ν.4412/2016.
Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ο Αναθέτων Φορέας αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο
των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης του Αναθέτοντα Φορέα που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.

3.6

Ματαίωση Διαδικασίας

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 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.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας.
Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της
Διακήρυξης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση
τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινής απαραδέκτου να ορίζουν στην προσφορά τους το τμήμα
της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν με την μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους.
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Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα
Φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης,
αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στον Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3 Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, όταν
συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
132 και 201 του Ν.4412/2016.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
Αναθέτοντα Φορέα ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης
διάρκειας ή αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον Αναθέτοντα
Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και είναι άμεσα εξαρτώμενη
από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου
(Πρωτοκόλλα Παραλαβής).
Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 20% επί του συμβατικού
τιμήματος, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον ν. 4412/16. Το ποσό της προκαταβολής αφαιρείται στη συνέχεια αναλογικά από τις
πληρωμές των επιμέρους παραδοτέων.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστο:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικείμενου
β) Τιμολόγιο του αναδόχου
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία.
Οι πληρωμές θα γίνονται ανά παραδοτέο ή ομάδα παραδοτέων σύμφωνα με την οικονομική
προσφορά του Αναδόχου και μετά την παραλαβή τους από το αρμόδιο όργανο.
Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020», ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της
σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για
όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του
Προγράμματος στον Αναθέτοντα Φορέα.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.

5.2

Κυρώσεις – Διοικητικές Προσφυγές

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντα Φορέα, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
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όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
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, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα.
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 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 που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Αναθέτοντα Φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει της
παρούσας παραγράφου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
Αναθέτοντα Φορέα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Eπιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία και θα εισηγείται στον Διαχειριστή
της Εταιρίας για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης
και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με απόφασή του να ορίσει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο του φορέα. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι του Αναθέτοντα Φορέα ή άλλων πέραν αυτού φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31η Οκτωβρίου
2020. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί, εφόσον παραταθεί και η διάρκεια του έργου DIONYSOS
συνολικά.
6.2.2. Εφόσον το έργο DIONYSOS λάβει παράταση στην διάρκεια του από το Πρόγραμμα Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020, τότε δύναται η συνολική διάρκεια της σύμβασης να παραταθεί αναλόγως μετά από
αίτημα του αναδόχου, έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και απόφαση του
Αναθέτοντα Φορέα.
Τροποποίηση των ημερομηνιών υποβολής των επιμέρους παραδοτέων είναι δυνατή μόνο κατόπιν
έγγραφης συμφωνίας των δύο μερών.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον Αναθέτοντα Φορέα τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης,
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή ΕΠΠΕ (6.1 της
παρούσης) που συγκροτείται αρμοδίως.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση.
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Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέων, με
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων
αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος
της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
signed by
ATHANASIOS Digitally
ATHANASIOS KARAMOSCHOS
2020.08.27 13:20:46
KARAMOSCHOS Date:
+03'00'

Αθανάσιος Καραμόσχος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο του Έργου «DIONYSOS»
Η περιοχή υλοποίησης του έργου «DIONYSOS» (η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην
Ελλάδα και οι περιοχές Haskovo και Kardzhali στη νότια Βουλγαρία) ανήκουν στις αμπελουργικές ζώνες
της Ευρώπης που διαθέτουν σημαντική αμπελοοινική παράδοση όπως και διάφορες τοπικές ποικιλίες,
από τις οποίες άλλες συνεχίζουν να καλλιεργούνται ακόμη, ενώ άλλες έχουν εξαφανιστεί. Αποσκοπώντας
στην αναβίωση της τοπικής αμπελοοινικής παράδοσης και των τοπικών αμπελοοινικών ποικιλιών ως
μέσου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ως μοχλού οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής,
στοχεύει το έργο DIONYSOS στην ανάδειξη και αξιοποίηση των τοπικού οίνου και της οινοκαλλιέργειας ως
φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου για την περιοχή του έργου.
Με τον τρόπο αυτό, και μέσα από την ανάπτυξη οινοτουριστικής δραστηριότητας, επιδιώκεται αφενός η
διατήρηση και προβολή του τοπικού οικοσυστήματος αφετέρου η αύξηση της ελκυστικότητας της
περιοχής, διασφαλίζοντας τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας και ενισχύοντας την τοπική
ανάπτυξη.
Ως εκ τούτου, το έργο επιδιώκει να εμπλουτίσει την τοπική οινοπαραγωγή με την ανάδειξη των τοπικών
αμπελοοινικών ποικιλιών, να τονίσει την τοπική παραγωγική ταυτότητα και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες
προσεγγίσεις για την προβολή της περιοχής ως οινοτουριστικού προορισμού.
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις επανασχεδιασμού του σημερινού μοντέλου αμπελουργίας και
παραγωγής οίνου, με ενίσχυση παράλληλα της καλλιέργειας των τοπικών ποικιλιών, που διαφοροποιούν
την περιοχή στον αμπελοοινικό χάρτη και αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημά της.
Έτσι το έργο δίνει έμφαση στο τοπικό μικροπεριβάλλον (terroir) ως τον σημαντικό παράγοντα που
αποδίδει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών οίνων. Αναδεικνύει την αμπελοοινική ταυτότητα της
περιοχής, εστιάζει στη συνειδητοποίηση της αξίας του τοπικού αμπελώνα (ποικιλίες και τοπίο) από τις
τοπικές κοινωνίες, δημιουργεί συνέργειες για την ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή στη βάση των
οινικών ποικιλιών της και υποστηρίζει την προβολή και προώθηση της.

Συμμετέχοντες εταίροι
Στο έργο συμμετέχουν συνολικά οκτώ (8) φορείς - εταίροι από τις 2 χώρες (Ελλάδα και Βουλγαρία) ως
εξής:
1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως
συντονιστής του έργου
2. Ινστιτούτο Αμπελουργίας και Οινολογίας της Βουλγαρίας
3. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Plovdiv "Paisii Hilendarski"
4. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
5. Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Έβρου
6. Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
7. Δήμος Kirkovo
8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Haskovo.
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Πακέτα Εργασίας
Το έργο διαρθρώνεται σε 6 συνολικά πακέτα εργασίας, όπως παρακάτω:
• Πακέτο Εργασίας 1: Συντονισμός - Διαχείριση του έργου
• Πακέτο Εργασίας 2: Επικοινωνία – Διάδοση του έργου
• Πακέτο Εργασίας 3: Καθορισμός της αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής
• Πακέτο Εργασίας 4: Ενίσχυση της αμπελοοινικής ταυτότητας της περιοχής - Από την παραγωγή
στον τουρισμό – Διαμόρφωση του προφίλ της περιοχής
• Πακέτο Εργασίας 5: Προετοιμασία για τον τουρισμό
• Πακέτο Εργασίας 6: Προώθηση της περιοχής – Τοποθέτησή της στην αγορά.

Αντικείμενο της Σύμβασης:
Το έργο του αναδόχου αφορά στην «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την δημιουργία ψηφιακής
υποδομής του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΑΜΚΕ TRANSCOOP στο πλαίσιο
του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά:
Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου και συγκεκριμένα της
κατηγορίας δαπανών «external expertise & services» (εξωτερικές εμπειρογνωμοσύνες – υπηρεσίες),
απαιτείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα παρακάτω παραδοτέα:
Παραδοτέο
No

Τίτλος Παραδοτέου

1.6.3

Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Διαχείρισης του Έργου

3.6.5

Ανάπτυξη υποδομής προγραμματισμού για την περιοχή – σχεδιασμός
ψηφιακών χαρτών για την περιοχή- Υποδομή ψηφιακών χαρτών

4.6.5

Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας για τον Αμπελώνα της Περιοχής

5.6.4

Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων με υλικό προώθησης για την
περιοχή (άρθρα, φωτογραφίες, μελέτες)

Στη συνέχεια περιγράφονται τα επιμέρους παραδοτέα λεπτομερώς:
Παραδοτέο D 1.6.3: Δημιουργία Ψηφιακής Πύλης Διαχείρισης του Έργου
Στα πλαίσια των καθηκόντων του προβλέπεται ο Αναθέτων Φορέας να δημιουργήσει ένα ψηφιακό
εργαλείο για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, της πορείας του φυσικού
και οικονομικού του αντικειμένου και για την υποστήριξη των εταίρων στην υποβολή των εκθέσεων
προόδου προς την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
Η παρούσα Δράση αφορά, έτσι, στη δημιουργία μιας ψηφιακής υποδομής στο διαδίκτυο για την
αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση του έργου και την καλύτερη διαχειρίση των παραδοτέων
του.
Στόχοι του εν λόγω ψηφιακού εργαλείου είναι:
• Η απρόσκοπτη επικοινωνία της Ομάδας του Έργου και η διασφάλιση της συνοχής της
• Η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών της
• Η ευκολότερη διακίνηση πληροφοριών
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•
•

Η παραγωγή μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών γύρω από τη διαχείριση του έργου
Η διευκόλυνση των μελών της διακρατικής Ομάδας Έργου στην παρακολούθηση του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου τους
• Η εύκολη διαχείριση των παραδοτέων και η διευκόλυνση στην πρόσβαση τους
• Η διευκόλυνση των μελών της διακρατικής Ομάδας Έργου στη συμπλήρωση των περιοδικών
εκθέσεων και στην τήρηση των στοιχείων τους.
Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο στα Αγγλικά και
να το αναρτήσει στην ιστοσελίδα που θα του υποδείξει ο Αναθέτων Φορέας, όπως επίσης και να
εκπαιδεύσει το προσωπικό του Αναθέτοντος Φορέα που θα αναλάβει τη λειτουργία του.
Παραδοτέο D 1.6.3:
o Ψηφιακή Πλατφόρμα Υποστήριξης της Εξέλιξης του Έργου

Παραδοτέο D 3.6.5: Ανάπτυξη υποδομής προγραμματισμού για την περιοχή –
σχεδιασμός ψηφιακών χαρτών για την περιοχή - Υποδομή ψηφιακών χαρτών
Στα πλαίσια της Δράσης 3.6.5 θα αναπτυχθεί υποδομή ψηφιακών χαρτών για την διασυνοριακή
περιοχή του έργου στο διαδίκτυο, όπου θα παρουσιάζονται τα αμπελοοινικά χαρακτηριστικά των
επιμέρους υποπεριοχών του (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Νομοί Kardzhali και
Haskovo), τα οινοποιεία με τα στοιχεία τους, καθώς και οι υπηρεσίες που αυτά παρέχουν.
Πέραν αυτών στο χάρτη θα αποτυπώνονται οι οινικές διαδρομές των Παραδοτέων 4.2 Upgrading the
Landscape: Placing QRC enhanced information signposts in the vineyard area (Αναβάθμιση του Τοπίου:
Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με QRC στην περιοχή των αμπελώνων), όπως και
πληροφοριακό υλικό του παραδοτέου (οινοτουριστικές διαδρομές, σημεία τοποθέτησης των πινακίδων
- άντλησης πληροφοριών, αξιοθέατα για οινοτουρισμό κλπ.).
Επίσης στην εν λόγω ψηφιακή χαρτογραφική υποδομή θα αναρτηθούν και οι διαδρομές εντός των
οικισμών του έργου, όπως χαράχθηκαν στα πλαίσια του παραδοτέου 4.3 Upgrading the Settlements:
Studies, Planting vines, Placing casks, signposts etc. (study, supply, placing)
(Αναβάθμιση
των
Οικισμών (Μελέτες, φύτευση κλημάτων, τοποθέτηση βαρελιών, πινακίδων κλπ.)) για τον κάθε οικισμό
του εν λόγω παραδοτέου (περίπου 4 οικισμοί συνολικά).
Έργο του Αναδόχου είναι η παραλαβή, επεξεργασία και χαρτογραφική αποτύπωση των στοιχείων για τα
αμπελοοινικά χαρακτηριστικά της περιοχής εφαρμογής του ΔΙΟΝΥΣΟΣ (γεωγραφική θέση και στοιχεία
των οινοποιείων των περιοχών του έργου, αμπελοοινικές ποικιλίες με τις οποίες παράγουν κρασί,
γηγενείς ποικιλίες που αυτά χρησιμοποιούν, οι οινοτουριστικές υπηρεσίες που αυτά παρέχουν
παράλληλα με την παραγωγή κρασιού, όπως και οι αμπελοοινικές ζώνες της περιοχής του έργου και οι
ποικιλίες που επιτρέπεται να καλλιεργούνται σ’ αυτές).
Οι χάρτες αποσκοπούν στο να αποτελέσουν εργαλείο υποστήριξης στον σχεδιασμό πολιτικών τόσο
στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής όσο και στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού
από τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς.
Οι χάρτες θα είναι τρίγλωσσοι, στα Ελληνικά, Βουλγαρικά και Αγγλικά.
Οι χάρτες κατ’ ελάχιστον:
• Θα εμφανίζουν τις οινοπαραγωγικές περιοχές στις περιφέρειες υλοποίησης του έργου
(Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Ελλάδα), Νομοί Kardzhali και Haskovo Βουλγαρία)
στη λογική των Περιοχών Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Περιοχών Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)
• Θα εμφανίζουν τις πληροφορίες που αφορούν σε κάθε ΠΓΕ
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•
•

•
•
•

Θα παρουσιάζουν τα λειτουργούντα οινοποιεία στις παραπάνω περιοχές και θα παρέχουν γενικές
πληροφορίες γύρω από αυτά
Θα διακρίνουν τα οινοποιεία σε επισκέψιμα και μη και με παρουσίαση των σχετικών
πληροφοριών, όπως ενδεχόμενα και σε σχέση με άλλες δραστηρότητες που προσφέρονται από τα
οινοποιεία
Θα παρουσιάζουν τις τοπικές ποικιλίες που αυτά χρησιμοποιούν
Θα εμφανίζουν τα σημεία τοποθέτησης των ενημερωτικών πινακίδων (QRC)
Θα υποστηρίζουν με κείμενα και φωτογραφικό υλικό τις περιοχές και τα διάφορα σημεία
ενδιαφέροντος.

Οι εν λόγω χάρτες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ενώ θα προβλέπεται πρόσβαση και από την
ιστοσελίδα του έργου, που θα διαθέσει ο Αναθέτων Φορέας.
Οι διαδικτυακοί χάρτες ενδεικτικά θα πρέπει να υποστηρίζουν τις ακόλουθες λειτουργίες και
χαρακτηριστικά:
• Δυνατότητα πολυκριτηριακής αναζήτησης
• Εργαλεία αναγνώρισης στο χάρτη
• Εργαλεία σχεδίασης και μετρήσεων
• Εναλλαγή ελεύθερα διατιθέμενων χαρτογραφικών υποβάθρων
• Δυνατότητα επισύναψης εγγράφων και φωτογραφιών στα χαρτογραφικά δεδομένα (κείμενα,
εικόνες, αρχεία PDF κλπ.) και δυνατότητα εκτύπωσής τους
• Δημιουργία και εκτύπωση θεματικών χαρτών μέσω της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
επιπέδων
• Εργαλεία χωρικής και περιγραφικής αναζήτησης
• Εργαλεία για την ενημέρωση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων που θα δημιουργηθεί.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα περιγράψει την προσέγγιση με την οποία θα
οργανωθούν και θα παρουσιαστούν τα στοιχεία, τεκμηριώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά
υποστηρίζουν τους αρμόδιους φορείς στην χάραξη πολιτικής στις περιοχές του έργου.
Επίσης θα παρουσιάσει το λογισμικό διαχείρισης και προβολής των πληροφοριών που θα προσφέρει
και την καταλληλότητα του σε σχέση με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και την χρηστικότητα του
εργαλείου που θα αναπτυχθεί.
Το ψηφιακό σύστημα (λογισμικό, εφαρμογή και δεδομένα), όπως θα αναπτυχθεί, θα εγκατασταθεί και
θα τεθεί σε λειτουργία από τον Ανάδοχο σε Η/Υ (server).
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου μπορεί να ζητήσει επί πλέον από τον Ανάδοχο
να πραγματοποιήσει δοκιμές για τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος.
Με ευθύνη του Αναδόχου θα εκπαιδευτεί προσωπικό με υπόδειξη του Φορέα Ανάθεσης, προκειμένου
αυτό να καταστεί ικανό να χειρίζεται την υποδομή και να την επικαιροποιεί.
Η τεχνική υποστήριξη που θα παρέχει ο Ανάδοχος θα εκτείνεται χρονικά σε διάστημα ενός έτους από
την παραλαβή του παραδοτέου.
Θα πρέπει να καταστεί σαφές πως ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει τον Φορέα
Ανάθεσης, εάν χρειαστεί, κατά την συντήρηση της ψηφιακής υποδομής, μέχρι και την ολοκλήρωση των
ελέγχων από τους αρμόδιους φορείς για την πιστοποίηση του έργου.
Ο Αναθέτων Φορέας προβλέπεται να διαθέσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία που θα
συλλεγούν στα πλαίσια άλλων δράσεων των ΠΕ 3 και 4 του έργου (μελέτες, αποτελέσματα
ερωτηματολογίων ερευνών κλπ.).
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Ο χάρτης θα είναι τρίγλωσσος (Ελληνικά/ Βουλγάρικα/ Αγγλικά) και θα είναι αναρτημένος στο
διαδίκτυο.
Παραδοτέο D 3.6.5:
o Ψηφιακή χαρτογραφική υποδομή στην ελληνική, βουλγαρική και αγγλική γλώσσα.

Παραδοτέο 4.6.5: Δημιουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας για τον Αμπελώνα της Περιοχής Στα πλαίσια της
παρούσας δράσης του έργου ΔΙΟΝΥΣΟΣ προβλέπεται η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας
οινοτουριστικού περιεχομένου η οποία θα παρέχει πληροφορίες για την περιοχή του έργου και τα σημεία
οινοτουριστικού ενδιαφέροντος της. Η ψηφιακή πλατφόρμα, πέραν του διαδικτύου, θα είναι επίσης
προσπελάσιμη μέσω ενημερωτικών πινακίδων υποστηριζόμενων με QRC (Quick Response Code) που θα
εγκαταστήσουν οι εταίροι του έργου στις περιοχές υλοποίησης του (Δράσεις 4.2 και 4.3), ενώ θα
διασφαλίζεται η συμβατότητα με φορητές συσκευές επικοινωνίας, ώστε οι χρήστες της πλατφόρμας να
μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας ανάλογα με τη γεωγραφική θέση στην
οποία ευρίσκονται.
Ειδικότερα στα πλαίσια της Δράσης 4.2 Upgrading the Landscape: Placing QRC enhanced information
signposts in the vineyard area (Αναβάθμιση του Τοπίου: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με QRC
στην περιοχή των αμπελώνων) προβλέπεται η χάραξη οινοτουριστικών διαδρομών στις περιοχές των
εταίρων ΡΒ 4, Αναπτυξιακή Καβάλας ΑΕ ΟΤΑ, ΡΒ 5, Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και
Εμπορικών Σωματείων Έβρου (ΟΕΒΕΣΕ), ΡΒ 7, Δήμος Kirkovo, και ΡΒ 8, Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Haskovo, και η τοποθέτηση πινακίδων με σήμανση QRC μέσω των οποίων οι επισκέπτες
– οινοτουρίστες - της περιοχής θα μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για την περιοχή, τα αμπελοοινικά
της χαρακτηριστικά, τον πολιτισμό, το περιβάλλον της κλπ.
Αντίστοιχα, και στα πλαίσια της Δράσης 4.3, Upgrading the Settlements: (Studies, Planting vines, Placing
casks, signposts etc.) (study, supply, placing)
(Αναβάθμιση των Οικισμών (Μελέτες, φύτευση κλημάτων,
τοποθέτηση βαρελιών, πινακίδων κλπ.)), προβλέπεται η χάραξη οινοτουριστικών διαδρομών στο
εσωτερικό περίπου 4 επιλεγμένων οικισμών στις περιοχές των εταίρων στην Ελλάδα και την Βουλγαρία
και σημαίνονται κτίρια και στοιχεία ενδιαφέροντος για τα οποία αναρτώνται πληροφορίες και υλικό που
θα μπορεί να αντλήσει ο επισκέπτης –οινοτουρίστας- με το κινητό του τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή
επικοινωνίας.
Στα πλαίσια της παρούσας Δράσης προβλέπεται η δημιουργία του εν λόγω συστήματος πληροφόρησης
προς τους επισκέπτες - οινοτουρίστες της περιοχής.
Η δημιουργία του συγκεκριμένου συστήματος αφορά στις εξής ενότητες εργασίας:
1. Σχεδιασμός πληροφοριών και στοιχείων που αναγράφονται με φυσική μορφή στις πινακίδες QRC
για την ελληνική πλευρά του έργου
2. Δημιουργία τρίγλωσσης Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων με αναρτημένo τo περιεχόμενο που θα είναι
διαθέσιμο στους επισκέπτες – χρήστες του συστήματος (και για τις δύο περιοχές Ελληνική και
Βουλγαρική) και με περιβάλλον κατάλληλο για τη φιλοξενία της Δράσης 5.6.4 (ως ακολούθως στην
επόμενη ενότητα)
3. Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS
4. Σημάνσεις QRC για τα διάφορα σημεία που τοποθετούνται σχετικές ενημερωτικές πινακίδες
(σύνολο περιοχής έργου)
5. Αυτόματη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα από κάθε κινητή συσκευή επικοινωνίας (κινητό
τηλέφωνο, tablet κλπ.)
6. Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Συστημάτων Εφαρμογών - Προσαρμογή περιεχόμενου
7. Πιλοτική Λειτουργία - Εκπαίδευση Χρηστών Εκπαίδευση στελεχών Αναθέτοντα Φορέα
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8. Φιλοξενία Συστημάτων και εγγύηση καλής λειτουργίας.
Με βάση τα παραπάνω, οι προς ανάθεση υπηρεσίες αφορούν ανά ενότητα εργασίας στα εξής:
1. Σχεδιασμός πληροφοριών και στοιχείων που αναγράφονται με φυσική μορφή στις πινακίδες QRC
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σε κάθε μία από τις περιοχές του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων (18 πινακίδων ανά περιοχή), οι οποίες θα φέρουν στο σώμα τους και τη
σήμανση με τον κώδικα QRC. Από τις πινακίδες αυτές τοποθετούνται οι 15 εκτός οικισμού, στον
αμπελώνα της περιοχής, και οι 3 εντός οικισμού, σε κάθε περιοχή του έργου. Οι πινακίδες εκτός
οικισμών είναι διαστάσεων, οι 12 πινακίδες 0,60mΧ0,40m, ενώ οι 3 είναι 1,25mX2,5m, ξύλινες, με
κάλυψη Plexiglas ή κάποιο άλλο αδιαβροχοποιητικό υλικό. Αντίστοιχα οι 3 πινακίδες εντός κάθε
οικισμού είναι κατεύθυνσης, διαστάσεων 0,30mX0,40m. Σκοπός των πινακίδων είναι να παρέχουν
κάποιες βασικές πληροφορίες για το σημείο που είναι τοποθετημένες και την ευρύτερη περιοχή του,
να υποδεικνύουν το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης σε σχέση με την συνολική
οινοτουριστική διαδρομή.
Ακόμη θα φέρουν στο σώμα τους τον κώδικα QRC μέσω του οποίου ο χρήστης του συστήματος θα
μπορεί να έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ θα παρέχουν αυτόματη σύνδεση στον
επισκέπτη – χρήστη του συστήματος μέσω του κινητού του τηλεφώνου ή μέσω άλλης φορητής
ψηφιακής συσκευής επικοινωνίας που τυχόν φέρει αυτός μαζί του στο σύστημα.
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με τον Αναθέτοντα Φορέα, θα πρέπει να επιλέξει και να παράξει τις
πληροφορίες και τα στοιχεία που θα φέρει στο σώμα της η κάθε πινακίδα, καθώς επίσης να
διαμορφώσει και τη διάταξη (layout) για κάθε μία από αυτές για τις δύο περιοχές στην Ελλάδα.
2. Ψηφιακή Βάση Δεδομένων με αναρτημένo τo περιεχόμενο που θα είναι διαθέσιμο στους
επισκέπτες – χρήστες του συστήματος
Για την λειτουργία του συστήματος προβλέπεται η δημιουργία Βάσης Δεδομένων, με σκοπό την
υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας του συστήματος.
Η εν λόγω Βάση Δεδομένων θα περιέχει το υλικό τεκμηρίωσης του συνόλου των στοιχείων
αμπελοοινικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εντοπίζονται στην περιοχή
παρέμβασης (4 περιοχές) και ειδικότερα τους χάρτες, τις φωτογραφίες και τα κείμενα που θα
αναφέρονται στα επιμέρους αξιοθέατα, καθώς και τις προτεινόμενες διαδρομές, την γεωγραφική τους
θέση κ.α.), την οικεία δημοτική/τοπική κοινότητα, κλπ.
Τα δεδομένα θα παρατίθενται κατηγοριοποιημένα σε ενότητες και θα μπορούν να ταξινομηθούν
βάσει διαφόρων κριτηρίων.
Τα παραπάνω θα γίνουν στην Ελληνική, στην Αγγλική και στη Βουλγαρική γλώσσα.
Η διαχείριση του περιεχομένου του συστήματος θα γίνεται από τον Δικαιούχο, ενώ δυνατότητα
περιορισμένης πρόσβασης για επεξεργασία στοιχείων θα έχουν και συνεργάτες των εταίρων του
έργου μέσω εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.
Οι πιστοποιημένοι χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν επίσης δυνατότητα εμπλουτισμού του
περιεχομένου του συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση το υλικό που έχει παραχθεί και συγκεντρωθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα
στα πλαίσια των δράσεων 4.2 και 4.3 ο Ανάδοχος θα αναπτύξει ψηφιακή Βάση Δεδομένων στην οποία
θα αναρτήσει το υλικό το οποίο έχει συγκεντρωθεί για καθένα από τα σημεία που έχουν αποτυπωθεί
στους χάρτες των δράσεων 3.6.5 (Ανάπτυξη υποδομής προγραμματισμού για την περιοχή –
σχεδιασμός ψηφιακών χαρτών για την περιοχή- Υποδομή ψηφιακών χαρτών), 4.2 ((Αναβάθμιση του
Τοπίου: Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων με QRC στην περιοχή των αμπελώνων) και 4.3
(Αναβάθμιση των Οικισμών (Μελέτες, φύτευση κλημάτων, τοποθέτηση βαρελιών, πινακίδων κλπ.)).
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Οι κατηγορίες πληροφοριών που αναρτώνται στη Βάση Δεδομένων είναι οι εξής:
• Ονομασία σημείου
• Γεωγραφική θέση (γεωγραφικές συντεταγμένες)
• Πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό για τις εξής κατηγορίες σημείων:
o αμπελοοινικού ενδιαφέροντος (π.χ. οινοποιεία, αμπελώνας κλπ.),
o πολιτιστικού ενδιαφέροντος (μνημείο, στοιχείο παράδοσης, σημείο εστίασης κλπ.)
o περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (π.χ. προστατευόμενη περιοχή, περιοχή φυσικού
κάλλους, θέση θέας κλπ.)
Ο Ανάδοχος:
 Θα περιγράψει τη δομή της Βάσης Δεδομένων με αναφορές στη λειτουργικότητα για το χρήστη
που αυτή η δομή θα υποστηρίξει
 Θα περιγράψει τα πεδία που θα περιέχει η Βάση Δεδομένων καθώς και τις όποιες εννοιολογικές
συσχετίσεις των πεδίων της.
 Θα δημιουργήσει τη Βάση Δεδομένων
 Θα παραλάβει τα στοιχεία από τον Αναθέτοντα Φορέα, θα τα μορφοποιήσει και προσαρμόσει
κατάλληλα και στη συνέχεια θα τα αναρτήσει στη Βάση Δεδομένων.
Δεδομένου ότι ενδέχεται να χρειαστεί συμπλήρωση του διαθέσιμου υλικού με επιπλέον φωτογραφική
τεκμηρίωση, καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι σε τρεις
γλώσσες, θα πρέπει ο Ανάδοχος:
• Να διαθέτει επαγγελματία φωτογράφο για την παραγωγή επιπλέον φωτογραφικού υλικού με
μετάβαση στις περιοχές του έργου, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Αναθέτοντα Φορέα
• Να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για τον έλεγχο, επεξεργασία και συμπλήρωση των
κειμένων στις 3 γλώσσες του πληροφοριακού συστήματος (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά).
Πέραν των παραπάνω η εν λόγω βάση δεδομένων θα πρέπει να σχεδιαστεί κατάλληλα για να φιλοξενήσει
και υλικό προώθησης για την περιοχή, κείμενα, άρθρα, φωτογραφικό υλικό, ψηφιακές παραπομπές κλπ.
γύρω από τις 4 περιοχές που συμμετέχουν στο έργο ΔΙΟΝΥΣΟΣ και θα διαθέτει εύχρηστα εργαλεία
αναζήτησης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρει εύκολα τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αναζητά.
Σκοπός του υλικού αυτού είναι να συμβάλει στην προώθηση της περιοχής παρέμβασης του έργου
ΔΙΟΝΥΣΟΣ παρέχοντας έτοιμο συγκεντρωμένο πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που συμμετέχουν σ’
αυτό, ώστε να κάνει ελκυστικότερη την ενασχόληση με αυτές. Το προς ανάρτηση υλικό θα διατεθεί από
στον Ανάδοχο από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Ομάδες δυνητικών χρηστών στις οποίες απευθύνεται το συγκεκριμένο παραδοτέο είναι απασχολούμενοι
με τον τουρισμό, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον οίνο, περιηγητές - τουρίστες, ερευνητές, άτομα με
καταγωγή από την περιοχή κλπ..

3. To Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS
Η λειτουργία της Διαδικτυακής Πλατφόρμας θα υποστηρίζεται από γνωστό open-source (ανοιχτού
κώδικα) CMS τελευταίας έκδοσης που θα περιλαμβάνει: 5.6.4, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά
στο ανάλογο πεδίο.
• Πληροφορίες της περιοχής του έργου
• Τα σημεία ενδιαφέροντος σαν διακριτές σελίδες του ιστότοπου, με τις πληροφορίες που θα
πρέπει οι επισκέπτες να βλέπουν, με φωτογραφίες και ενδεχόμενα με ψηφιακές παραπομπές σε
άλλες πηγές πληροφοριών
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•

Προβολή των σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτη

Στο παραπάνω πλαίσιο και για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και την πρόσβαση σε
αυτό ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει Διαδικτυακή Πύλη.
Η Διαδικτυακή Πύλη θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:
• Καλαίσθητη εμφάνιση
• Εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του χρήστη στις
σελίδες
• Χάρτη σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού τόπου
• Συμβατότητα με τους δημοφιλέστερους περιηγητές ιστοσελίδων (Web browsers)
• Βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (SEO)
• Επεκτασιμότητα με δυνατότητα το σύστημα να υποστηρίζει ενδεχόμενη διεύρυνση των
παρεχόμενων υπηρεσιών και επέκταση της δικτυακής υποδομής
• Αυτόματη πρόσβαση από συσκευές κινητής τηλεφωνίας και tablet
• Σύνδεση με Google Analytics - παρακολούθηση στατιστικών επισκεψιμότητας
• Προσβασιμότητα σε όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές
ανάγκες
• Υποστήριξη τρών γλωσσών (Ελληνικά, Βουλγαρικά, Αγγλικά).
Επίσης θα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να περιηγηθεί στα σημεία ενδιαφέροντος της
περιοχής, στους οινοτουριστικούς της πόρους. Η περιήγηση του χρήστη στο περιεχόμενο της Πύλης
θα περιλαμβάνει επίσης:
• Διαδραστικό χάρτη εντοπισμού και παρουσίασης των σημείων ενδιαφέροντος
• Διαδραστικό χάρτη διαδρομών.
4. Σημάνσεις QRC για τα διάφορα σημεία που τοποθετούνται σχετικές ενημερωτικές
(σύνολο περιοχής έργου, Ελλάδα και Βουλγαρία)

πινακίδες

Σε δεκαοκτώ (18) επιλεγμένα σημεία ανά περιοχή (4 περιοχές) θα υπάρχει σήμανση με τη χρήση
τεχνολογίας QR Code που θα είναι σύνδεσμος προς τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης, όπου ο
χρήστης θα λαμβάνει ψηφιακό περιεχόμενο και πληροφόρηση για το συγκεκριμένο σημείο που
επισκέπτεται.
Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ένα κώδικα QR (“Quick Response”) - γρήγορης ανταπόκρισης- μέσω του
οποίου θα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα εύρος δεδομένων. Αντίστοιχα θα εκτυπώσει τα
QR codes σε αυτοκόλλητα ανεξίτηλα τύπου στένσιλ διαστάσεων κατ’ ελάχιστο 10x10 εκ.
Ο κώδικας θα αποτυπωθεί πάνω στις πινακίδες σήμανσης και μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης
φορητής ηλεκτρονικής συσκευής επικοινωνίας θα επιτρέπεται στο κοινό να έχει πρόσβαση στον ειδικά
διαμορφωμένο ιστότοπο του έργου που θα διαθέτει την γεωγραφική θέση της πινακίδας με το QRC,
τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας με σχετικές πληροφορίες, καθώς και αριθμό πληροφοριών
σχετικών με τα αμπελοοινικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά αξιοθέατα της περιοχής παρέμβασης,
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.
Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί η πρόσβαση σε μια εύχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα ξενάγησης
μέσω της οποίας θα έχει κανείς τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για τα σημεία που
επισκέπτεται και τον ενδιαφέρουν, όπως επίσης και να χρησιμοποιήσει παράλληλες υπηρεσίες
διαφόρων τύπων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020»

Σελίδα 51

20PROC007231212 2020-08-27

Για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών θα αξιοποιηθούν πέραν του υπερ-κειμένου όλες οι
γνωστές μορφές περιεχομένου (ήχος, εικόνα, video) καθώς και σύγχρονες μορφές δόμησης
περιεχομένου, όπως δυναμικοί ψηφιακοί χάρτες κλπ.
Η πρόσβαση του κοινού στην διαδραστική – διαδικτυακή εφαρμογή ξενάγησης - ενημέρωσης θα
εξασφαλίζεται καταρχήν μέσω της αποκωδικοποίησης του ειδικού κώδικα, όπως προαναφέρθηκε.
Η εφαρμογή θα είναι συμβατή με όλους τους τύπους συσκευών (smartphones, tablets, laptops), ενώ ο
τρόπος εμφάνισης του πληροφοριακού περιεχομένου θα διαφοροποιείται ανάλογα σε κάθε
περίπτωση.
Τα στοιχεία που θα αποτελέσουν το πληροφοριακό περιεχόμενο της εφαρμογής θα αντληθούν από τη
βάση δεδομένων που έχει παραχθεί σε προηγούμενο στάδιο.
5. Αυτόματη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα από κάθε κινητή συσκευή επικοινωνίας (κινητό
τηλέφωνο, tablet κλπ.)
Επιπλέον του κώδικα QRC οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό της πλατφόρμας
κατά την διάρκεια της ξενάγησης - περιήγησης τους και μέσω των κινητών τους συσκευών.
Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται για τους πλέον συνήθεις τύπους λογισμικού φορητών συσκευών.
Στους χρήστες θα παρέχονται οδηγίες διαδρομής και πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος από
την τρέχουσα θέση του χρήστη.
Εφόσον το GPS της συσκευής είναι ενεργοποιημένο και υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα είναι
δυνατό να εντοπίζεται αυτόματα η θέση του χρήστη στο χάρτη και να εμφανίζονται τα σημεία
ενδιαφέροντος που ανταποκρίνονται στη θέση του.
Όλο το πληροφοριακό υλικό (κείμενα – φωτογραφίες κ.α.) που θα περιέχεται στην Διαδικτυακή Πύλη
θα πρέπει να είναι συγχρονισμένα και για τη χρήση από κινητές συσκευές.
6. Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Συστημάτων Εφαρμογών - Προσαρμογή περιεχόμενου
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εγκαταστήσει το σύστημα και να το προσαρμόσει στις επιχειρησιακές
ανάγκες της προς παροχή υπηρεσίας, ώστε αυτή να εκτελείται με εύχρηστο και αποτελεσματικό
τρόπο.
Θα γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στις διαδικασίες πρόσβασης, παροχής και παρουσίασης της
πληροφορίας, οι κατάλληλες ρυθμίσεις στη λειτουργικότητα των επιμέρους εφαρμογών, στη
μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων, στη συνδεσιμότητα του συστήματος με άλλες πηγές
πληροφοριών.
7. Πιλοτική Λειτουργία - Εκπαίδευση Χρηστών
Για την διασφάλιση της ποιότητας και λειτουργικότητας του έργου απαιτείται η πιλοτική / δοκιμαστική
λειτουργία του.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να κάνει σαφή αναφορά στην πιλοτική / δοκιμαστική λειτουργία του
συστήματος καθώς και στις προσφερομενες σχετικές υπηρεσίες.
Για την πλήρη αξιοποίηση του παραπάνω πληροφοριακού συστήματος θα παρασχεθούν υπηρεσίες
και υλικό εκπαίδευσης στους αρμόδιους χρήστες, ώστε αφενός να μπορούν να το χειριστούν και
αφετέρου να έχουν μελλοντικά τη δυνατότητα για την εξέλιξη της εφαρμογής και τον εμπλουτισμό
των δεδομένων.
Στο προτεινόμενο έργο προβλέπεται η εκπαίδευση ατόμων του Αναθέτοντος Φορέα στην εφαρμογή,
ώστε αφενός να μπορούν να τη διαχειριστούν και αφετέρου να μπορούν να ανανεώνουν και να
επεξεργάζονται το περιεχόμενο, διατηρώντας και ανανεώνοντας έτσι το έργο.
Η εκπαίδευση θα γίνει κατά το τελευταίο διάστημα του έργου.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογία και το πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα
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πραγματοποιήσει, τις ενότητες εκπαίδευσης καθώς επίσης και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος
της εκπαίδευσης.
8. Φιλοξενία Συστημάτων
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) του πληροφοριακού συστήματος θα ανατεθούν σε εξωτερικό
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας ο οποίος θα εγγυηθεί ελάχιστους υπολογιστικούς πόρους για την
παραπάνω εφαρμογή και γρήγορους χρόνους απόκρισης.
Η διάρκεια της φιλοξενίας που καλύπτει ο Ανάδοχος με δικούς του πόρους είναι κατελάχιστον 3 έτη
μετά την παραλαβή του έργου.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να καθορίσει τις προδιαγραφές του εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών ώστε να
μπορεί να φιλοξενήσει με αποτελεσματικότητα το σύστημα.
Εφόσον απαιτηθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός για τον Αναθέτοντα Φορέα, αυτός θα παραχωρηθεί
από τον Ανάδοχο.
Παραδοτέα 4.6.5:
o Δημιουργία QR Codes & Διαδικτυακής Εφαρμογής Web - Εφαρμογή Διαχείρισης Πληροφορίας
Παραδοτέο: Τοποθέτηση QR Codes σε 4Χ18 πινακίδες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τρίγλωσση
ψηφιακή πλατφόρμα με αναρτημένο το περιεχόμενο, σε πλήρη λειτουργία και με δυνατότητα
πρόσβασης και από φορητά μέσα επικοινωνίας.
o Εγκατάσταση - Παραμετροποίηση Συστημάτων Εφαρμογών - Προσαρμογή περιεχόμενου
Παραδοτέο: ψηφιακή πλατφόρμα εγκατεστημένη σε server και σε πλήρη λειτουργία.
o Έκθεση σχετικά με σχετικά με την πιλοτική λειτουργία του έργου και την εκπαίδευση των χρηστών,
εκπαιδευτικό υλικό
Φιλοξενία Συστημάτων: Παραδοτέο: Σύμβαση με εξωτερικό πάροχο για ελάχιστη περίοδο 3 ετών.

Παραδοτέο 5.6.4: Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων με υλικό προώθησης για την περιοχή
(άρθρα, φωτογραφίες, μελέτες)
Το παραδοτέο 5.6.4 Δημιουργία Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων με υλικό προώθησης για την περιοχή
(άρθρα, φωτογραφίες, μελέτες) (Deliverable 5.6.4: Developing Data Base with Promotion Material on the
area (photos, articles, studies)) αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δομημένης πληροφοριακής υποδομής στο
διαδίκτυο με υλικό γύρω από τις περιοχές του έργου και με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης στοιχείων
και πηγών.
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλει στην προώθηση της περιοχής παρέμβασης του έργου
ΔΙΟΝΥΣΟΣ παρέχοντας έτοιμο συγκεντρωμένο πληροφοριακό υλικό για τις περιοχές που συμμετέχουν σ’
αυτό, ώστε να κάνει ελκυστικότερη την ενασχόληση με αυτές.
Το ψηφιακό υπόβαθρο για τη λειτουργία της παρούσας δράσης δημιουργείται στο πλαίσιο της ανάπτυξης
της ψηφιακής πλατφόρμας του έργου (Δράση 4.6.5), ενώ το περιεχόμενο που αναρτάται στη σχετική Βάση
Δεδομένων γίνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα.
Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ο Ανάδοχος καλείται να παράξει επιπλέον φωτογραφικό υλικό για
σημεία ενδιαφέροντος των δύο ελληνικών περιοχών.
Συγκεκριμένα το υλικό που θα παράξει ο Ανάδοχος αφορά σε 2Χ100 ψηφιακές φωτογραφίες για στοιχεία
που θα επιλεγούν σε συνεργασία με τον Αναθέτοντα Φορέα. Το φωτογραφικό υλικό που θα παραχθεί θα
είναι 1200 pixel πλάτος X 800 pixel ύψος, σε landscape format (μορφή τοπίου).
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Παραδοτέα 5.6.4
o 2Χ100 φωτογραφίες από στοιχεία ενδιαφέροντος στις δύο περιοχές του έργου.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 38.452,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή
ποσό χωρίς ΦΠΑ: 31.010,00 € + ΦΠΑ: 7.442,40 €.
Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανά παραδοτέο, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ:
Προϋπολογισμός
Παραδοτέο
No

(Στις παρακάτω τιμές
συμπεριλαμβάνονται
ο Φ.Π.Α και όλες οι
νόμιμες κρατήσεις)

Τίτλος Παραδοτέου

1.6.3

Πόρταλ διαχείρισης του έργου

1.996,40 €

3.6.5

Ανάπτυξη υποδομής προγραμματισμού

7.440,00 €

4.6.5

Δημιουργία ψηφιακής
αμπελώνα της περιοχής

5.6.4

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων με υλικό προώθησης για
την περιοχή (φωτογραφίες, άρθρα, μελέτες)

πλατφόρμας

ΣΥΝΟΛΟ

για

τον

27.156,00 €
1.860,00 €
38.452,40 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
ΕΚΔΟΤΗΣ: …………
Ημερομηνία έκδοσης: ……………

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP A.M.K.E.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της .............
ΑΦΜ..........Διεύθυνση……... για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την
καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου: ………………. μεταξύ της
Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP A.M.K.E. και της ................. συνολικής αξίας
…….. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την με αριθμό 1/2020 διακήρυξη σας με
καταληκτική ημερομηνία προσφορών ……...
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των
μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866
– 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι ………….. Μέχρι
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΤΕΥΔ
Το ΤΕΥΔ σε αρχείο επεξεργάσιμης μορφής αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα
www.transcoop.gr
Οδηγίες συμπλήρωσης αυτού βρίσκονται σε: http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-giatous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshsdhmosias-symvashs-katw-twnoriwn-twn-odhgiwn
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τον Αναθέτοντα Φορέα/αναθέτοντα φορέα2 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του Αναθέτοντα Φορέα (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP A.M.K.E.]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100018598]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17, Πανόραμα
Θεσσαλονίκης Ταχ. Κώδικας: GR - 55236]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Τατιάνα Βασιλείου
- Τηλέφωνο: [2311241823]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [transcoop@transcoop.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) [http://www.transcoop.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού
CPV): «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο
«DIONYSOS» (Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας
στη βάση της Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα
– Βουλγαρία 2014-2020» MIS 5016090»
(72000000-5, 79400000-8)
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Βλέπε κεφαλίδα Διακήρυξης]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από τον Αναθέτοντα Φορέα (εάν υπάρχει):
[ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

2

Σε περίπτωση που Ο Αναθέτων Φορέας /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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 αρμόδιοι3 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση4;
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);
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
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:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]

3

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
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.
4
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γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
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 στον Αναθέτοντα Φορέα 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:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
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:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

5
6

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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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:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
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;
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.

7

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.”
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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
τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν Ο Αναθέτων Φορέας ζητά 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
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
8

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.
9

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).
10

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

11

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 απόφασηςπλαίσιο 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).
12

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.
13

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.
14

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”.
15

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.".
16

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 )
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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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
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):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)20;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:

17

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20
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)
21
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
18
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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; Διευκρινήστε:
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 ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]

22

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).
23
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
24
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020»

Σελίδα 65

20PROC007231212 2020-08-27

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;

Απάντηση:

[] 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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
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 συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

25

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της
σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

27

Άρθρο 73 παρ. 5.
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
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 [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στον Αναθέτοντα Φορέα ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:

28

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.
3863/2010 .
29

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

30

Πρβλ άρθρο 48.
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 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:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
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
τον
Αναθέτοντα
Φορέα/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων του Αναθέτοντα Φορέα 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;

31

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας
«INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020»

Σελίδα 68

20PROC007231212 2020-08-27

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής32; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

32

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
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 33:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) 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:

33

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς34, 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 ιδιωτικούς35:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες36, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να

Απάντηση:
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

[……..........................]

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

[....……]

34

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα
σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
36
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων
οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα
ΤΕΥΔ.
35
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αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
υπεργολαβίας37 το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

37

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και
στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ –
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
αναφέρονται38, εκτός εάν :
α) Ο Αναθέτων Φορέας 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
δωρεάν39.
β) Ο Αναθέτων Φορέας ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Εταιρεία Διεθνικής Εκπαίδευσης και
Ανάπτυξης - TRANSCOOP προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Εντύπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της
Διακήρυξης «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS»
(Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής,
της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» MIS
5016090» η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα: http://www.transcoop.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

38

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

39

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 στον Αναθέτοντα Φορέα ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την
εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΡΟΣ: Εταιρία Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP A.M.K.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
…………………….
Τόπος, ημερομηνία………..
ΕΡΓΟ
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης
και του Τοπίου)
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

Παραδοτέο
No

Προσφερόμενη
Τιμή Χωρίς ΦΠΑ
(€)

Τίτλος Παραδοτέου

1.6.3

Πόρταλ διαχείρισης του έργου

3.6.5

Ανάπτυξη υποδομής προγραμματισμού

4.6.5

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τον
αμπελώνα της περιοχής

5.6.4

Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων με υλικό
προώθησης για την περιοχή (φωτογραφίες,
άρθρα, μελέτες)

Προσφερόμενη Τιμή
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (χωρίς ΦΠΑ) Αριθμητικώς:
Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (χωρίς ΦΠΑ) Ολογράφως :
Αναλογών ΦΠΑ 24%:
Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Αριθμητικώς:
Τελική Προσφερόμενη Τιμή όλου του έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Ολογράφως:
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι 365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................
Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………..
Ο Προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ για την εκτέλεση του έργου
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης
και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS» (Developing
Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της Παραγωγής, της Γης
και του Τοπίου)
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την …….. του μηνός……………… 2019, ημέρα…………….., στα γραφεία της Εταιρίας
Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E., στην οδό Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17,
Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
οι κάτωθι υπογράφοντες:
Α. ……………………………………..
Της Εταιρίας Διεθνικής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης - TRANSCOOP A.M.K.E. που εδρεύει επί της οδού
Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη 17, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, Α.Φ.Μ. …………, Δ.Ο.Υ.
…………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………, σύμφωνα με την αριθμ……….. Απόφαση ………, που
στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Ο Αναθέτων Φορέας» και
Β. ………………………………………..
Της

εταιρίας

«………………….»,

με

Α.Φ.Μ.:

………….,

Δ.Ο.Υ:

………………………………..,

…………………,

Τ.Κ.…………,……………., τηλ ……………., φαξ ………………, Ε-mail:……………, η οποία εκπροσωπείται από τον
………….., νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή, η οποία θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την αριθμ………./……-……-…… Απόφαση περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και των όρων αυτού για
την ανάδειξη επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της «……..» προϋπολογισμού …….€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
β) Την αριθμ. πρωτ………..(……..)/…-….-……. διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.
4412/2016
γ) Την με αρ. πρωτ. ……..(………)/…-….-……. υποβληθείσα από την Ανάδοχο εταιρεία προσφορά, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης
δ) Την αριθμ. ……/…-…-……(ΑΔΑ:…………) Απόφαση περί έγκρισης 1ου σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού.
ε) Την αριθμ……../….-….-…….(ΑΔΑ:………………), (ΑΔΑΜ:…………………….) Απόφαση περί ανάδειξης ως
οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Με την παρούσα Σύμβαση, ο «Αναθέτων Φορέας» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την εκτέλεση
του έργου «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου της Εταιρίας Διεθνικής
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης TRANSCOOP A.M.K.E. στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο «DIONYSOS»
(Developing Identity ON Yield, SOil and Site, στα Ελληνικά: Ανάπτυξη Ταυτότητας στη βάση της
Παραγωγής, της Γης και του Τοπίου), Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της αριθμ…………(…….)…..-…..-…….. διακήρυξης και την προσφορά
του «Αναδόχου», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ως εξής:
Περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ..............

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΙΜΗΜΑ

Η προσφερόμενη τιμή για την εκτέλεση του ενιαίου έργου ανέρχεται στο ποσό των …………….€
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24% (……………….€ χωρίς Φ.Π.Α.)
Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του
«Αναθέτοντα Φορέα» των σχετικών παραστατικών και μετά τη βεβαίωση παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή του «Αναθέτοντα Φορέα».
Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών
του, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε,
βαρύνει τους «Αναδόχους» αντίστοιχων προμηθειών.
Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.
Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική
και ασφαλιστική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά και θα είναι άμεσα εξαρτώμενη
από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου
(Πρωτοκόλλα Παραλαβής).
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016 κατ'
ελάχιστο:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της
προσφοράς του και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει
κατά νόμο τον Αναθέτοντα Φορέα για κάθε ζημία της.
Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις
ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που
σχετίζονται με τη Σύμβαση.
3. Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να διευθετεί για λογαριασμό του
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί, σε
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα του Αναθέτοντα Φορέα.
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4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον
Αναθέτοντα Φορέα, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεση του Έργου.
5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Ο Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Αναθέτοντα Φορέα.
7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα
βία να τα αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στον Αναθέτοντα Φορέα τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Ο Αναθέτων Φορέας υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από
λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.
8. Ο Αναθέτων Φορέας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατάτην εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί
σε τρίτους από τα φυσικάπρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο
Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία, τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι του Αναθέτοντα Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν
ισχύ μόνον στις εσωτερικές σχέσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του
Αναθέτοντα Φορέα ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου
ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε από τα μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας
ανικανότητάς του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους
ίδιους όρους.
10. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως τον
Αναθέτοντα Φορέα. Εάν, κατά την κρίση του Αναθέτοντα Φορέα, οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη
στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση του
Αναθέτοντα Φορέα περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη
κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
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11. Εφόσον Ο Αναθέτων Φορέας αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Ο Αναθέτων Φορέας εγκρίνει με
απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο
αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό …………./…..-…..-……. εγγυητική επιστολή της………………..Τράπεζας,
περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (Άρθρο 72, Ν. 4412 -ΦΕΚ Α 147/08.08.2016), δηλαδή ποσού
…………………. ΕΥΡΩ (………………€).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της
παρούσας σύμβασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η
παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.
Ενώ σε περίπτωση που η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων ισχύει μέχρι της επιστροφής του γραμματίου σύμφωνα και με το άρθρο 17 του Ν.3646/28 και
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική
διακήρυξη ειδικότερα ορίζουν.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντα Φορέα έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση.
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, όταν
συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
132 και 201 του Ν.4412/2016.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να μετατίθεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του
Αναθέτοντα Φορέα ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης
διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον Αναθέτοντα
Φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Αναθέτοντα Φορέα, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
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, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα.
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 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 που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση του Αναθέτοντα Φορέα, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον Αναθέτοντα Φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει της
παρούσας παραγράφου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του
Αναθέτοντα Φορέα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος εταιρεία δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από
αυτή τη σύμβαση σε οποιαδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Αναθέτοντα
Φορέα που παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της
παρούσας και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και
των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο.
Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά
Δικαστήρια. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν
αναιρεί την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.

Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και
αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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