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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΡΡΧΝ 

Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε Κ. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 2  

Πόιε ΔΡΡΔ  

Σαρπδξνκηθόο Κσδηθόο 62122 

Υώξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθόο ΝUTS EL 126 

Σειέθσλν 23210 99744 

Φαμ 23210 99740 

Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν  eves@otenet.gr  

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΣΕΗΜΟΤΛΑ 

Κ. ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 2 

62122 ΔΡΡΔ  

23210 99744 

 

Γεληθή Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.eves.gr/  

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη  νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ, απνηειεί κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη 

αλήθεη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα (Πιελ Γεληθήο Κπβέξλεζεο)     

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ππνζηήξημε θαη ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο εξξψλ.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α)    Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β)  Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε: www.promitheus.gov.gr  

γ)    Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ην Δπηκειεηήξην εξξψλ -Σ.Κ. 62122 – έξξεο θαη απφ 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ: http://www.eves.gr/ 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε ΔΤΓ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ, Κσδ. Α ΔΠ4086 - 

ΔΓΑΦΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ – FYROM.   

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. 

ελάξηζ. έξγνπ 2018ΔΠ40860043). 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην έξγν “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF YOUNG 

GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” ην νπνίν έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

mailto:eves@otenet.gr
http://www.eves.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eves.gr/
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Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο “Διιάδα - Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

2014 - 2020” κε βάζε ηελ απφ 31-5-2017 απφθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ EMPLOYOUTH θαη έρεη ιάβεη θσδηθφ MIS 5031335. Ζ 

παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ  Σακείν  Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Σν Δπηκειεηήξην εξξψλ ζπκκεηέρεη σο Δηαίξνο ζην εγθεθξηκέλν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν κε ηίηιν: 

«ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΧΝ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΣΗΝ 

ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΠΡΧΗΝ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» (CREATING ΔΜΡLΟΤΜΔΝΣ OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES ΙΝ 

ΣΗΔ CB AREA)» θαη αθξσλύκην: «EMPLOYOUTH», ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 

πλεξγαζίαο “Διιάδα - πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2014-2020”, Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 1: Αλάπηπμε θαη Τπνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο. 

ην έξγν, δηάξθεηαο 18 κελψλ, ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ Διιάδα εθηφο απφ ην Δπηκειεηήξην εξξψλ (σο ν 

Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ηνπ έξγνπ) ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε Δηαηξεία Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο  

Κηιθίο, ην Δπηκειεηήξην Πέιιαο, ελψ απφ ηελ  πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

ζπκκεηέρνπλ ην Παλεπηζηήκην Neofit Rilski - ρνιή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 

(Μπίηνια) θαη ην Ίδξπκα γηα ηελ βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε (PREDA PLUS). 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ «EMPLOYOUTH» είλαη λα εθαξκφζεη κηα νινθιεξσκέλε δέζκε 

δξάζεσλ ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

θαηλνηφκσλ ηδεψλ. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ πκβνχινπ Τπνζηήξημεο ηεο 

Γηαρείξηζεο θαη Τινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ “CREATING EMPLOYMENT 

OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” ην νπνίν 

πινπνηείηαη ζην πιαίζην Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο “Διιάδα - Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2014 - 2020”.               

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) :  

 73220000-0 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο  

 72224000-1 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ 

 72000000-5 Τπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, 

Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε  

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ, κε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο (2% 

ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δλελήληα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πελήληα επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 73.346,77 ΦΠΑ: €17.603,23). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο έσο θαη ηελ 30ε/9/2019 ή ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πξνθχςεη θαηφπηλ κεηαζέζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

I ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη 

ηεο βέιηηζηεο ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
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 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο 

ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
1
 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
2
  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

                                                           
1
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικών οργάνων 

2
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 
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ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ. 

 Σελ απφ 31-3-2017 απφθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

έγθξηζε ηνπ έξγνπ EMPLOYOUTH 

 Σελ απφ 2-4-2018 χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ EMPLOYOUTH 

 Σελ ππνβιεζείζα θαη ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε (Application Form) ηνπ έξγνπ EMPLOYOUTH 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 46/20-11-2017 απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ, γηα ηελ απνδνρή θαη 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ “EMPLOYOUTH”, 

 Σελ ππ. αξηζκ18/21.11.2018 απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ γηα ηελ 

έγθξηζε  ηεο δηελέξγεηαο θαη  ησλ  φξσλ ηνπ Αλνηθηνχ  Ζιεθηξνληθνχ  Γεκφζηνπ  Γηαγσληζκνχ  κε 

ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)  γηα 

ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ Τπνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο θαη 

Τινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 

OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο –ηηκήο. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 11/01/2019 θαη ψξα 15.00κκ  

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr,  ηελ 17/01/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12.00κκ.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

ζηελ πιαηθόξκα ΔΣΗΓΗΣ έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 68010 

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Σνπηθφ Σχπν,  ζχκθσλα κε ην 

άξζξν περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10,12 ν. 4412/2016  :  

1. ΖΜΔΡΗΝΖ ΣΧΝ ΔΡΡΧΝ, κε εκεξνκελία απνζηνιήο 20.12.2018 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

21.12.2018 

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL): www.eves.gr ζηελ δηαδξνκή: www.eves.gr  -> http://www.serreschamber.gr -> εηδηθή πιεξνθφξεζε 

->πξνθεξχμεηο - δηαγσληζκνί ζηηο 20/12/2018.  

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eves.gr/
http://www.serreschamber.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1  Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε αξ 4465 πξνθήξπμε ζχκβαζεο  

2. ην  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ] 

3. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

4. ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο 

2.1.2  Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν νθηψ (8) εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Αηηήκαηα παξνρήο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα 

νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 

(φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε 

κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 

εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

2.1.4  Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 

απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε 

ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν 

αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.
 
 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερόκελν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, πρ αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5  Δγγπήζεηο 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-

κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα 

εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή 

κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) 

ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ 

πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, 

ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Οη εγγπεηηθέο  επηζηνιέο  πξέπεη  λα  ζπληαρζνχλ  ζχκθσλα  κε  ηα  ζρεηηθά  ππνδείγκαηα (Παξάξηεκα  IV 

Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ) 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
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2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

2.2.2  Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ Υηιίσλ Σεηξαθνζίσλ Δμήληα Έμη Δπξψ θαη Δλελήληα Σεζζάξσλ ιεπηψλ (€1.466,94 €). 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, 

ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3  Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 

ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 

31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
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γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ 

L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 

2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 

IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ 

ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη’ 

ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο ε, (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία 

ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, 

θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ 

γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ 

θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

2.2.3.3 β) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην 

αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
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εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα 

κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα 

γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, 

γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 

κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο  

2.2.3.5. Γελ εθαξκφδεηαη 

2.2.3.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, 

είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη 

ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
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απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο
 
 

2.2.4  Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 

ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5  Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ Μέζν Δηήζην Κχθιν Δξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε 

έξγνπ. 

2.2.6  Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο (2013 – 2017), λα έρνπλ πινπνηήζεη: 

1. Σνπιάρηζηνλ κηα ζχκβαζε  παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ή/θαη πινπνίεζεο Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ (δηαζπλνξηαθψλ, δηαπεξηθεξεηαθψλ ή δηαθξαηηθψλ ή άιισλ)   

2. Σνπιάρηζηνλ κηα ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

λέσλ θαη θαηλνηνκίαο  

3. Σνπιάρηζηνλ κηα ζχκβαζε έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ή/θαη ηελ αλάιπζε ή/θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ  αλάπηπμε ή/θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ 

β) λα δηαζέηνπλ ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο πφξνπο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ην ππφ αλάζεζε έξγν κε ηελ 

απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε, επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη εκπεηξία: 

i. Τπεχζπλν Έξγνπ ν νπνίνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ θξηηήξηα ζσξεπηηθά: 
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• Κάηνρνο πηπρίνπ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

ηεο αιινδαπήο,  

• Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο  

• 15εηή ηνπιάρηζηνλ εξγαζηαθή εκπεηξία/ πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ 

δηαρείξηζε ή/θαη πινπνίεζε επξσπατθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (δηαζπλνξηαθά, 

δηαπεξηθεξεηαθά, δηαθξαηηθά θαη άιια) 

• Δκπεηξία σο Τπεχζπλνο Έξγνπ / κέινο νκάδαο έξγνπ ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν κε αληηθείκελν 

ηελ δηαρείξηζε ή/θαη πινπνίεζε επξσπατθψλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (δηαζπλνξηαθά, 

δηαπεξηθεξεηαθά, δηαθξαηηθά θαη άιια) θαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1)  έξγν κε αληηθείκελν ηελ 

πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λέσλ 

• Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

ii. Δπαξθή αξηζκφ ζηειερψλ (ηξία ηνπιάρηζηνλ) γηα ηελ απξφζθνπηε θαη επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ή ζπλδπάδνπλ επαξθψο ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

• Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο 

αιινδαπήο ή Γίπισκα κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ΗΔΚ) κε θξαηηθή αλαγλψξηζε  

• Απνδεδεηγκέλε ηνπιάρηζηνλ 5εηή εξγαζηαθή εκπεηξία/ πξνυπεξεζία ζην δεκφζην ή ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα ζηε δηαρείξηζε ή/θαη πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έξγσλ ή 

/θαη Πξνγξακκάησλ 

• Kαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

iii. Έλα ηνπιάρηζηνλ ζηέιερνο κε Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. εζσηεξηθνχ ή ηζφηηκσλ 

ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο ή Γίπισκα κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο (π.ρ. ΗΔΚ) κε θξαηηθή αλαγλψξηζε 

ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο κε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ ή/θαη ηελ αλάιπζε ή/θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ αλάπηπμε ή/θαη παξακεηξνπνίεζε ινγηζκηθνχ 

γ) λα δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ 

2.2.7  Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε: 

α) ην Πξόηππν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ISO 9001:2015 ή αληίζηνηρν ηζνδύλακν ζε ηζρύ
3
 

κεηαμχ άιισλ ζηα παξαθάησ πεδία εθαξκνγήο: 

 Γηαρείξηζε,  δηνίθεζε  θαη  πινπνίεζε  δηαθξαηηθψλ  πξνγξακκάησλ  θαη  πξνγξακκάησλ  εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο νπνηνπδήπνηε ζηφρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο  

 Παξνρή  ππεξεζηψλ  ζπκβνπιεπηηθήο,  θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο,  δηθηχσζεο  θαη  δηνξγάλσζεο 

ζπλαληήζεσλ,   ζεκηλαξίσλ,   εθδειψζεσλ,   εξγαζηεξίσλ   θαη   δηάρπζεο   απνηειεζκάησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.  

• Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ 

                                                           
3
 Πρβλ άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικών εκδιδόμενων από 

ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφώνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκών προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - 
μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των ςχετικών 
προκεςμιών για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφώνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και  να πλθροφν όλεσ τισ άλλεσ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  
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2.2.8  ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ 

ηνπο κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο 

πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9  Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 

Παξάξηεκα ΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr) θαη 

(www.hsppa.gr ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην 

νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1ηεο 

παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 

νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ 

θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 

79 παξ. 4 λ. 4412/2016  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηά ην  ζηάδην ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο 

αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. Δπίζεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη επηπιένλ 

ππεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο].  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν 

πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ 

ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. . Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα 

ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 

έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε 

βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε 

β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ 
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νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί 

ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε 

νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο 

πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ ή Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ, ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηελ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο . 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, 

κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν 

θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) θαηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, θαηά κέγηζην φξην, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ (πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην έξγν), ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε, 

ζπλνδεπφκελα απφ ηηο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Ο πίλαθαο ζα έρεη ηελ παξαθάησ κνξθή: 

Α/Α Πειάηεο Σίηινο & ύληνκε 

πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ 

Πνζά (ρσξίο ΦΠΑ) Γηάξθεηα 

πινπνίεζεο έξγνπ 

     

     

β1) Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζπλνδεπφκελα απφ Τπεχζπλε 

Γήισζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ πεξί αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο  

β2). ηνηρεία ηεθκεξίσζεο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ηεο νκάδαο έξγνπ βάζεη ηεο πξνθήξπμεο, ήηνη: 

Σίηινη ζπνπδψλ θαη πηζηνπνίεζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (απιέο θσηνηππίεο). 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη δειψζεηο 

ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ππφ ηελ κνξθή Τπεχζπλεο Γήισζεο ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ (δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο). 

γ) Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά 

εηδηθφηεηα (πξνθίι νηθνλνκηθνχ θνξέα). 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ελ ηζρχ 

Πηζηνπνηεηηθφ Πξφηππνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 ζπλδπάδνληαο ηνπιάρηζηνλ 

δχν απφ ηα παξαθάησ πεδία εθαξκνγήο: 

 Γηαρείξηζε, δηνίθεζε θαη πινπνίεζε δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο νπνηνπδήπνηε ζηφρνπ θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο  
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 Παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο/εθπαίδεπζεο, δηθηχσζεο θαη δηνξγάλσζεο 

ζπλαληήζεσλ, ζεκηλαξίσλ, εθδειψζεσλ, εξγαζηεξίσλ θαη δηάρπζεο απνηειεζκάησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.  

 Τπεξεζίεο ηερληθνχ ζπκβνχινπ 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη 

λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. 

ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, 

ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

(λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1  Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 

βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:  

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Οξζόηεηα αληίιεςεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ 

Αμηνινγείηαη ε αληίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, ε ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο,  ε 

επηηπρήο επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε θαη ε δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

20% 

Κ2 Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

θαη απαξαίηεηα εξγαιεία  

ππνζηήξημεο 

Αμηνινγείηαη ε αλάιπζε - εμεηδίθεπζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ 

εξγαιείσλ ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ηεο, ε 

επηθνηλσλία ηνπ πξνζθέξνληνο  κε ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ν πξνζδηνξηζκφο - ηεθκεξίσζε ησλ θξίζηκσλ 

παξαγφλησλ επηηπρίαο. Αμηνινγείηαη επίζεο ε 

40% 
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αλάιπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ελφηεηεο 

εξγαζηψλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηα ειάρηζηα 

απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα, 

Κ3 Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ 

Αμηνινγείηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ 

νξγάλσζεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ, ν βαζκφο 

επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ε ζαθήο 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο Οκάδαο 

Έξγνπ, ηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ ηεο 

νκάδαο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή 

40% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ                                         100% 

2.3.2  Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο 

φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +ζ3ρΚ3, δειαδή U= 0,20*Κ1 +0,4*Κ2 +0,4*Κ3  

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε βέιηηζηε 

ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο. Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο 

ζα γίλεη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Βi = 0,85 x (Ui / Umax ) + 0,15 x (Kmin/Ki) 

φπνπ: 

Βi  ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πξνζθνξάο  

Umax   ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο 

Ui βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ 

Kmin    ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

Κi ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  

πκθεξφηεξε είλαη ε πξνζθνξά κε ην κεγαιχηεξν Βi.  

2.3.3  Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί 

Γελ εθαξκόδεηαη  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1  Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο Γηαθήξπμεο, γηα  

φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο .  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο νχηε πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο, νη 

νπνίεο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπίζεο, αληηπξνζθνξέο νπνηαζδήπνηε θχζεο δελ γίλνληαη επίζεο 

δεθηέο. 
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Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2  Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε (παξάγξαθνο 1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ), ζηελ 

Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 

θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 

εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 

2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α. 

56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο 

ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο Τ.Α.  

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16. 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή 

εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά 

ειεθηξνληθά αξρεία ηα νπνία ππνγξάθνληαη ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Σα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ 

ειεθηξνληθνχ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί 

ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο επηζπλάπηνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ηδίσο ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά) 

παξαπέκπνληαο ζην ζρεηηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηπρφλ ππνδείγκαηα ηερληθήο -νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο] 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.5. Ο ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 

θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

Απφ ην χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 

έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη 

λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα 

ηεο Υάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη 

θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3  Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ: 

α) Αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ κε κνξθή επηζηνιήο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλε 

β) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο 

ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ 

doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο (Παξάξηεκα ΗΗ), 

γ) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο 

δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζηελ νπνία ζα δειψλεη ηα εμήο: 

 έιαβε  πιήξε  γλψζε  ησλ  φξσλ  ηεο  παξνχζαο  δηαθήξπμεο  θαη  ησλ  ζρεηηθψλ  κε  απηήλ  

δηαηάμεσλ  θαη θείκελσλ λφκσλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηα νπνία απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα. 

 ε πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

 παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Ζ/Οη  ππεχζπλε/εο  δήισζε/ζεηο  ππνγξάθεηαη/νληαη  ςεθηαθά  απφ  ηνλ  πξνζθέξνληα  θαη  δελ απαηηείηαη 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.  Τπνβάιινληαη  ειεθηξνληθά  ζε  κνξθή  αξρείνπ  .pdf θαη  δελ 

πξνζθνκίδνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ 

ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ : 

α) νη Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, Η.Κ.Δ. ή Δ.Π.Δ.  

β) ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, φηαλ είλαη Α.Δ.  
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γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ.  

δ) φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφ ε σο άλσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ 

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα. Πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ: 

1. Πξόηαζε κεζνδνινγίαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ, ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ θαη παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ. 

2. Γνκή θαη νξγάλσζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην νξγαλφγξακκα θαη ηε ζηειέρσζε 

ηεο νκάδαο έξγνπ κε ζαθή πεξηγξαθή ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4  Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε κε βάζε ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο φπσο νξίδεηαη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ θάθειν 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».  

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα 

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ 

ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη 

ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.] 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
.
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  

ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

2.4.5  Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ 

απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
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νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ 

νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε 

φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2 (Υξφλνο θαη Σξφπνο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ) , 2.4.3  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά», 

2.4.4  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ, 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2

 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ  ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ο 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο 

θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1  Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 

ηελ 17/01/2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12.00κκ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο 

παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά 

ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε κφλν ησλ 

ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 

αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα 

ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 

εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιόγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά» 

επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΗΓΗ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ 

ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ  πνπ 

απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή 

ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 
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πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. [Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή 

εμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ 

απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ 

απφθαζε] 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη 

ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ 

θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ απφθαζε. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξώλνληαη κε απόθαζε ηνπ 

απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ 

ιόγσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνύζαο. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ
 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ 

(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη 

απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη 

δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ζρεηηθήο έγγξαθεο, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα 

παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη’ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.  

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην 

Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  
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iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη 

νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ 

ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.` 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή 

πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηελ 

επφκελε παξάγξαθν 3.4.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη 

εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο 

βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο 

αλαζηνιψλ επί απηψλ,  

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2. θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 

πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή 

είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε 

πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη: 
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(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ.  

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 

ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη 

ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α. 

Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο 

ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε 

άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ 

δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. 

β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 

ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο. 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ 

ΑΔΠΠ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 

βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ 

εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο 

θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 
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αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο 

ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

Παξάξηεκα IV ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή 

εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο Γηαθήξπμεο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ πξνθαηαβνιή θαη ε 

εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο 

(ηξφπνο πιεξσκήο). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ 

νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε 

επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 

θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.   

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Δπηπιένλ, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




 

 

Σελίδα 31 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 

νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο 

απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη λα 

απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 

4412/2016.  

4.4.4. Γελ εθαξκόδεηαη    

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο ή άιισο ηεο ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε 

απφθαζε ηεο Α.Α. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε ηελ ππνβνιή απνινγηζηηθψλ εθζέζεσλ 

πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν (ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα αληίζηνηρα 

παξαδνηέα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ αληίζηνηρε ηξίκελε πεξίνδν αλαθνξάο) θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο απφ ηελ ΔΠΦΑ. Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα θάζε απνινγηζηηθήο έθζεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ 

νκαδνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ παξαδνηέσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016. 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 

ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε 

παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή 

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε, είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε 

θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ 

ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο 

θήξπμήο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ 

ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν 

ππεξεκεξίαο  

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο 

ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
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Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο 

γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

 Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 

άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1 Παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, 6.4 

Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 11 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016 νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ  

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν 

(Γ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ) γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ 

ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ 

ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Γελ εθαξκόδεηαη  

6.1.3. Γελ εθαξκόδεηαη 

6.2 Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ιήγεη ηελ 30-9-2019 ή ζε νπνηαδήπνηε 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πξνθχςεη θαηφπηλ κεηαζέζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο
. 

Αλ νη ππεξεζίεο 

παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  & 

Παξαιαβήο Έξγνπ πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο.  

Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν 

αλάδνρνο. 

Αλ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  & Παξαιαβήο Έξγνπ θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα 

παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο 

δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  & 

Παξαιαβήο Έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε 

νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 

218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
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6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη παξαδνηέσλ, 

κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά 

ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε 

πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Γελ εθαξκόδεηαη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα ην Δπηκειεηήξην εξξψλ 

 

Υξήζηνο Μέγθιαο 

Πξόεδξνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν Δπηκειεηήξην εξξψλ ζπκκεηέρεη σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο ζην εγθεθξηκέλν ζπγρξεκαηνδνηνχκελν έξγν 

κε ηίηιν: «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΤΚΑΙΡΙΧΝ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΝΔΧΝ ΠΣΤΥΙΟΤΥΧΝ ΣΗΝ 

ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΠΡΧΗΝ ΓΙΟΤΓΚΟΛΑΒΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ» (CREATING ΔΜΡLΟΤΜΔΝΣ OPPORTUNITIES OF YOUNG GRADUATES ΙΝ 

ΣΗΔ CB AREA)» θαη αθξσλύκην: «EMPLOYOUTH», ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο 

πλεξγαζίαο “Διιάδα - πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2014-2020”, Άμνλαο 

Πξνηεξαηφηεηαο 1: Αλάπηπμε θαη Τπνζηήξημε ηεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο. 

ην έξγν, δηάξθεηαο 18 κελώλ, ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ Διιάδα εθηφο απφ ην Δπηκειεηήξην εξξώλ, ην 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε Δηαηξεία Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο  Κηιθίο, ην Δπηκειεηήξην 

Πέιιαο, ελψ απφ ηελ  πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο ζπκκεηέρνπλ ην Παλεπηζηήκην 

Neofit Rilski - ρνιή Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (Μπίηνια) θαη ην Ίδξπκα γηα ηελ 

βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε (PREDA PLUS). 

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ «EMPLOYOUTH» είλαη λα εθαξκφζεη κηα νινθιεξσκέλε δέζκε 

δξάζεσλ ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ππνζηήξημε λέσλ 

θαηλνηφκσλ ηδεψλ. 

θνπφο ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε Παξνρή Τπεξεζηψλ πκβνχινπ Τπνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο 

θαη Τινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF 

YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο “Διιάδα - Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο 2014 – 2020”              

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) :  

 73220000-0 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα αλάπηπμεο  

 72224000-1 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο έξγσλ 

 72000000-5 Τπεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, 

Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε  

Ζ ππεξεζία ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ έξγνπ, ηελ πξνζθνξά ηνπ 

αλαδφρνπ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο φξνπο λ.4412/2016 γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ.  

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο παξέκβαζεο είλαη λα εθαξκφζεη κηα νινθιεξσκέλε δέζκε δξάζεσλ 

ελίζρπζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα έρνπλ σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ππνζηήξημε (κε ρξεκαηνδνηηθνχ 

ραξαθηήξα) λέσλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ αθνξά ζηα παξαθάησ ηέζζεξα (4) Παθέηα Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην 

ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ:  

 

ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 1: Γηνίθεζε Έξγνπ & πληνληζκόο 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο ν Αλάδνρνο ζα ππνζηεξίμεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηε 

δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

“EMPLOYOUTH” θαζψο θαη ζηε δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, κέζα απφ ηελ 
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πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ εμακεληαίσλ αλαθνξψλ πξνφδνπ θαη ηελ θαηαρψξεζή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηνπ αληίζηνηρνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Γξάζε 1.1.2 Γηνίθεζε Έξγνπ θαη Αλαθνξέο Πξνφδνπ 

Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο, είλαη: 

• Παξαθνινχζεζε θαη ζπληνληζκφο ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο ινηπνχο Δηαίξνπο ηνπ έξγνπ, ηελ Κνηλή Σερληθή Γξακκαηεία θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

•  Πξνεηνηκαζία θαθέινπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Οη 

αλαθνξέο νηθνλνκηθνχ θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ ππνβάιινληαη ζηελ 

Αξρή Πηζηνπνίεζεο ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνεηνηκάζεη ζρεηηθφ θάθειν (ζε έλα αληίγξαθν) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ ζα 

πεξηέρεη ηηο ιίζηεο δαπαλψλ θαη φια ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζε έληππε κνξθή.  

• Πξνεηνηκαζία εμακεληαίσλ αλαθνξψλ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (15 κέξεο 

απφ ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο: Ηαλ – Ηνπλ, Ηνπι – Γεθ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο). ε θάζε 

αλαθνξά πξνφδνπ πεξηιακβάλνληαη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ, πεξίιεςε ηεο πξνφδνπ ηνπ 

έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο θαη ζπλνιηθά, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ 

πινπνηεζέλησλ παξαδνηέσλ, εθξνψλ θαη απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 

αλά παθέην εξγαζίαο, επφκελα βήκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, αιιαγέο ζηελ πινπνίεζε, δείθηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, 

ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο. 

• Έθηαθηεο Αλαθνξέο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ηελ απνξξφθεζε 

δαπαλψλ πξνο ηελ  Κνηλή Σερληθή Γξακκαηεία θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 1.1.2: 

Π1.1.2 Δμακεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα- πΓΓΜ 2014 - 2020» 

  

Υξνλνδηάγξακκα: Παξάδνζε αλαθνξψλ πξνφδνπ ζηαδηαθά 15 κέξεο κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, Ηαλ – Ηνπλ, Ηνπι – Γεθ ηνπ αληίζηνηρνπ έηνπο: 

 15 Ηνπιίνπ 2019 

 30 επηεκβξίνπ 2019 

 

Γξάζε 1.1.3  πλαληήζεηο έξγνπ 

Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο, είλαη πξνεηνηκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ 

έξγνπ (πξνεηνηκαζία παξνπζηάζεσλ, δηεπζέηεζε ζεκάησλ κεηαθίλεζεο, δηακνλήο) ή/ θαη εθπξνζψπεζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζηηο ζπλαληήζεηο. 

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 1.1.3: 

Π1.1.3 Παξνπζηάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα 

δηνξγαλσζνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο ηνπ έξγνπ (αγγιηθή γιψζζα) 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Παξάδνζε αξρείσλ παξνπζηάζεσλ ζηαδηαθά 3 κέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο θάζε 

ζπλάληεζεο  

 

ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 2: Δπηθνηλσλία & Γηάρπζε 

Οη δξάζεηο επηθνηλσλίαο & δηάρπζεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζην πιαίζην ηνπ 

παξφληνο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ Οδεγνχ Πιεξνθφξεζεο 

& Γεκνζηφηεηαο γηα ηνπο Έιιελεο εηαίξνπο (Information & Publicity Guide) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα – πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2014-2020» 

φπσο έρεη εγθξηζεί θαη ηζρχεη. Δπηπιένλ, ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί, ηα παξαδνηέα θαη ε ζήκαλζε ησλ 
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δξάζεσλ πιεξνθφξεζεο θαη δεκνζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα (templates) θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ Οδεγνχ Γεκνζηφηεηαο. 

 

Γξάζε 2.1.2 Αλάπηπμε επηθνηλσληαθνχ πιηθνχ 

Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο, είλαη: 

• Ο ζρεδηαζκφο θαη παξαγσγή 1 banner ζε ξνιφ, έλα (1) ζηα αγγιηθά, δηαζηάζεσλ 1*2m.  

• Ο ζρεδηαζκφο θαη θαηαρψξεζε πέληε (5) δεκνζηεχζεσλ / θαηαρσξήζεσλ ζην δηαδίθηπν ή ηνλ ηνπηθφ 

έληππν ηχπν (αζπξφκαπξεο, κεγέζνπο ¼ ηεο ζειίδαο). Οη θαηαρσξήζεηο ζα πιεξνθνξνχλ ηηο νκάδεο 

– ζηφρνο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα θαη ηηο επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ έξγνπ 

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 2.1.2: 

Π2.1.2α: 1 banner ζε ξνιφ ζηα αγγιηθά, δηαζηάζεσλ 1*2m 

Π2.1.2β: 5 δεκνζηεχζεηο / θαηαρσξήζεηο ζην δηαδίθηπν ή ηνλ ηνπηθφ έληππν ηχπν, αζπξφκαπξεο, κεγέζνπο 

¼ ηεο ζειίδαο θαη απνδειηίσζε (ειιεληθά) 

 

Υξνλνδηάγξακκα: έσο 30-9-2019 

 

Γξάζε 2.1.3 Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο έξγνπ θαη αλαλέσζε πεξηερνκέλνπ  

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηηο δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Πξηλ ηελ νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε απηή, ζα 

ελεκεξψλεηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε δεκηνπξγία (ζρεδηαζκφο, πινπνίεζε) θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ. Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ νδεγφ δεκνζηφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα – πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 2014-2020». Ζ ηζηνζειίδα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη, ζε έλα 

εληαίν, πξνζβάζηκν θαη θηιηθφ γηα φινπο πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ έξγνπ. 

ηα πεξηερφκελα ηεο ηζηνζειίδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

• Αξρηθή ζειίδα. Ζ αξρηθή ζειίδα ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

πξνζειθχζεη ηνλ επηζθέπηε λα δεη θαη ηηο ππφινηπεο ζειίδεο. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ θαη επηιεγκέλα λέα, θαζψο επίζεο θαη παξαπνκπέο ζηα 

πεξηερφκελα θαη ηηο ζειίδεο πνπ πξνζηέζεθαλ πξφζθαηα 

• Σν έξγν.  ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεηαη κία ζπλνιηθή παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ κε ζπλδπαζκφ 

θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ. Πην αλαιπηηθά ζα παξνπζηάδνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

o Γεληθέο πιεξνθνξίεο, ζηφρνη.  

o Πεξηγξαθή Παθέησλ εξγαζίαο θαη δξάζεσλ ηνπ έξγνπ 

o Δηαηξηθφ ζρήκα θαη ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ θάζε εηαίξνπ 

• Δηαίξνη. ηελ ελφηεηα απηή ζα πεξηιακβάλνληαη links πνπ ζα νδεγνχλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ θάζε εηαίξνπ. 

• Νέα θαη αλαθνηλώζεηο. ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάδνληαη ηα λέα ηνπ έξγνπ. 

• Δθδειώζεηο – Γξαζηεξηόηεηεο. Ζ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηάδεη ηηο εθδειψζεηο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο. Θα δίλνληαη πιεξνθνξίεο φπσο ε ρξνληθή πεξίνδνο 

θαη δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, ν ηφπνο δηεμαγσγήο, ε ζεκαηνινγία, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.  

• Υξήζηκνη ζύλδεζκνη. ηηο ζειίδεο απηήο ηεο ελφηεηαο ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεη κηα ιίζηα απφ 

άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο ελίζρπζεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο 

θαζψο επίζεο θαη ζχλδεζκν ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα εθφζνλ ππάξρεη.  

• πρλέο εξσηήζεηο. Θα παξνπζηάδεηαη κία ιίζηα κε ηηο πην ζπρλέο εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη 

ζρεηηθέο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ηζηνζειίδαο. 

• Αλαδήηεζε.   Ζ ππεξεζία απηή  ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα αλαδεηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ 

ζέινπλ είηε ζε νιφθιεξν ην πεξηερφκελν είηε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο πνπ ζα δίλνληαη σο επηινγέο 

ζηα θξηηήξηα αλαδήηεζεο. Ζ αλαδήηεζε ζα βαζίδεηαη είηε ζηηο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, είηε ζε ιέμεηο 
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θιεηδηά ή ζα κπνξεί λα είλαη αλαδήηεζε ζε νιφθιεξν ην θείκελν ησλ πεξηερνκέλσλ (full text 

search). 

• Δπηθνηλσλία. Με ηε ζειίδα επηθνηλσλίαο νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα βιέπνπλ ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ησλ εηαίξσλ, λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη ηέινο λα ππνβάινπλ 

ηα ζρφιηα ηνπο κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαιάβεη ηελ ηαθηηθή ηξνθνδφηεζε θαη αλαλέσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηηο δξάζεηο πνπ πινπνίεζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Φηινμελία θαη ζπληήξεζε:  

Ζ ηζηνζειίδα ζα θηινμελεζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν ρξφληα απφ ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ (2022) ελψ 

πξνβιέπεηαη επίζεο ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 2.1.3: 

Π2.1.3α: Δγρεηξίδην ρξήζεο ηζηνζειίδαο ζηελ αγγιηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

Π2.1.3β: Κείκελα γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο έσο 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, Κείκελα γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ζηαδηαθά θάζε ηξίκελν έσο 30-9-2019 

 

Γξάζε 2.1.4 Δθδειψζεηο δηθηχσζεο θαη ζπλέδξηα 

Ζ παξνχζα δξάζε πεξηιακβάλεη α) ηε δηνξγάλσζε ηνπ ηειηθνχ ζπλεδξίνπ ηνπ έξγνπ ζηηο έξξεο θαη β) ηε 

δηνξγάλσζε δχν ηνπηθψλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ 

α) δηνξγάλσζε δχν ηνπηθψλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ έξγνπ 

Οη ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ησλ εθδειψζεσλ (εκεξνκελία θαη ψξεο δηεμαγσγήο, ρψξνο, πξνζθιήζεηο θαη 

πξνζθεθιεκέλνη, πξφγξακκα θιπ) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν Αλάδνρνο φπσο πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη πινπνίεζε 

δχν ηνπηθψλ ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

• Δμαζθάιηζε θαη πξνεηνηκαζία ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθδήισζε, δηαθφζκεζε, 

θσηνγξάθεζε. Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα έρεη επαξθή επηθάλεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ (50 

άηνκα), λα δηαζέηεη θαιφ εμαεξηζκφ θαη λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ εζηίαζεο (catering) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ ζην ρψξν 

δηεμαγσγήο. Σν catering ζα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ θαθέ, ηζάη, λεξφ, ρπκφο, θνπινπξάθηα, θέηθ 

γηα 50 άηνκα  

• Πξνβνιηθφ εμνπιηζκφ αίζνπζαο: laptop - projector - νζφλε, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

• Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο (ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη 

πιεξνθφξεζε ζπκκεηερφλησλ θιπ). 

• Κάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ Διιήλσλ εηαίξσλ, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε  

• Γεκηνπξγία θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή πξφζθιεζεο 

• Πξνζδηνξηζκφο ζεκαηνινγίαο (δεκηνπξγία αηδέληαο ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά) 

• Γεκηνπξγία εληχπσλ παξαθνινχζεζεο (ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ) 

• ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε πιηθνχ επηθνηλσλίαο (δειηία ηχπνπ σο πξνπνκπφο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ζπκκεηερφλησλ) 

 

β) Γηνξγάλσζε ηειηθνχ ζπλεδξίνπ 

Οη ιεπηνκέξεηεο δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ (εκεξνκελία θαη ψξεο δηεμαγσγήο, ρψξνο, πξνζθιήζεηο θαη 

πξνζθεθιεκέλνη, πξφγξακκα θιπ) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλεη ν Αλάδνρνο φπσο πεξηγξάθνληαη 

αθνινχζσο, ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη: 

• Δμαζθάιηζε θαη πξνεηνηκαζία ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθδήισζε, δηαθφζκεζε, 

θσηνγξάθεζε. Ο ρψξνο ζα πξέπεη λα έρεη επαξθή επηθάλεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ (50 

άηνκα), λα δηαζέηεη θαιφ εμαεξηζκφ θαη λα θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 Γηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ εζηίαζεο (catering) γηα 100 άηνκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζην 

ρψξν δηεμαγσγήο. Σν catering ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ δηάιεηκκα γηα θαθέ θαη ειαθξχ 

γεχκα ζε κπνπθέ  

 Γηεξκελεία ζηηο δχν γιψζζεο ησλ εηαίξσλ  

 Μεηαθξαζηηθφο εμνπιηζκφο (θακπίλεο) κε ηνλ απαξαίηεην αξηζκφ δεθηψλ 

 Πξνβνιηθφ εμνπιηζκφ αίζνπζαο: laptop – projector – νζφλε, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

 Κάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ εηαίξσλ γηα κέγηζην αξηζκφ 15 αηφκσλ, εθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε  

 Δπηινγή, πξφζθιεζε δχν εκπεηξνγλσκφλσλ (νη νπνίνη κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ κε επηιέμηκε 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ) γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη δηεπζέηεζε ζεκάησλ κεηαθίλεζεο 

θαη δηακνλήο ηνπο. Σα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο θαζψο θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ 

(εθφζνλ πξνβιέπεηαη) ζα θαιπθζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 Σερληθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη κεηά ην πέξαο απηήο 

(ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ζπκκεηερφλησλ, αλαθνξά πεπξαγκέλσλ θιπ). 

 χληαμε δχν Γειηίσλ ηχπνπ ηνπηθήο/ πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα 

ειέγρεηαη πάληα απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζα δεκνζηεχεηαη κφλν κε ηελ έγθξηζε ηεο 

(ελεκεξσηηθφ πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ θαη απνινγηζηηθφ κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ). Ζ 

απνζηνιή ησλ δειηίσλ ηχπνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηε ιίζηα απνδεθηψλ ΜΜΔ 

πνπ δηαζέηεη ζηε βάζε ηεο. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ απνηειεί ε απνδειηίσζε. 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξφζθιεζεο. Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ ζηνπο δπλεηηθνχο 

ζπκκεηέρνληεο ζα γίλεη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Πξνζδηνξηζκφο ζεκαηνινγίαο (δεκηνπξγία αηδέληαο ζηα αγγιηθά) 

 Γεκηνπξγία εληχπσλ παξαθνινχζεζεο (ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ) 

 Πξνεηνηκαζία παξνπζηάζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζην ζπλέδξην  

 Γηαλνκή ηζάληαο ζπλεδξίνπ κε ην ινγφηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 100 ηεκάρηα  

Δπηπιένλ, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζεο φινπ ηνπ πιηθνχ πξνεηνηκαζίαο θαη 

δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ (φπσο ζα έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ. 

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 2.1.4: 

Π2.1.4α: Έθζεζε αλαθνξάο γηα θάζε κία ηνπηθή ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο 

(πξφζθιεζε, αηδέληα, αλαθνξά εθδήισζεο, ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, δειηία ηχπνπ – απνδειηίσζε σο 

πξνπνκπφο γηα ηελ πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθίεο) ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηηειηθή 

ζχλνςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα) 

Π2.1.4β: Έθζεζε αλαθνξάο ηειηθνχ ζπλεδξίνπ κε φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (πξφζθιεζε, αηδέληα, 

αλαθνξά εθδήισζεο, ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, δειηία ηχπνπ – απνδειηίσζε σο πξνπνκπφο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθίεο) ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

Π2.1.4γ: Σζάληα ζπλεδξίνπ κε ην ινγφηππν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 100 ηκρ 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Έσο 30-9-2019 

 

ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΙΑ 3: Δλζάξξπλζε θαηλνηόκσλ ηδεώλ 

Σν Παθέην Δξγαζίαο 3 αθνξά ζηελ θηινμελία ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα επηιεγνχλ ζηηο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Φσιηέο φπνπ θαη ζα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο mentoring θαη coaching. ε απηή ηε θάζε νη 
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δπλεηηθνί λένη επηρεηξεκαηίεο εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ ηνπο, θαη 

ππνζηεξίδνληαη δηαξθψο απφ δίθηπν επηρεηξεκαηηψλ – κεληφξσλ. Δπίζεο, νη σθεινχκελνη ζα ζπκκεηέρνπλ 

ζε έλα express πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 40 σξψλ. Όινη νη επηηαρπληέο νινθιεξψλνπλ ην πξφγξακκά ηνπο κε 

ηελ επνλνκαδφκελε "Demo Day", φπνπ νη σθεινχκελνη παξνπζηάδνπλ ζε δπλεηηθνχο επελδπηέο ην αξρηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην. 

Γξάζε 3.1.3 Λεηηνπξγία start ups accelerators 

Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο, είλαη ε ππνζηήξημε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ start ups accelerators ζηηο έξξεο κέζσ: 

(α) νκάδαο ηξηψλ ζηειερψλ δηαρείξηζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ start up accelerator: 

- 1 άηνκν σο επηθεθαιήο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο  

- 1 άηνκν σο ζπληνληζηήο ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο (ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε, 

ζρεδηαζκφ θαη παξαθνινχζεζε) 

- 1 άηνκν δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο & κεραλνγξάθεζεο 

(β) δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάζεσλ (δηδαζθαιία) ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξψλ (10 ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο) ζε δηάθνξα δηαγλσζηηθά αληηθείκελα, απφ έκπεηξα ζηειέρε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: δηαρείξηζε 

έξγσλ, ζέκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο, κάξθεηηλγθ, ηερληθέο πσιήζεσλ, ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (έξεπλα αγνξάο, επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην, ηερληθέο πσιήζεσλ θηι), ζρεδηαζηηθή ζθέςε 

(design thinking). Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ηεο ακνηβήο ησλ εθπαηδεπηψλ (καδί κε ηηο 

θνξνινγηθέο θαη ηηο ηπρφλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο) θαζψο θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο (εθφζνλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην). 

(γ) ππεξεζηψλ θαζνδήγεζεο απφ κέληνξεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 220 σξψλ (ελδεηθηηθά 20 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα) 

(δ) δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ δηθηχσζεο (ηνπιάρηζηνλ δχν). θνπφο ησλ εθδειψζεσλ είλαη λα δξάζνπλ σο 

θαηαιχηεο θαη θφκβνο ζπλεχξεζεο ησλ σθεινπκέλσλ κε επηρεηξήζεηο, θαηαμησκέλνπο επηρεηξεκαηίεο, λένπο 

επηζηήκνλεο θαη εηδηθνχο ζε ζπλαθέο αληηθείκελν κε απηφ ηεο θαηλνηφκαο ηδέαο ηνπο ψζηε λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη επίιπζεο πξαθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζα δψζνπλ ψζεζε ζηελ 

αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγεηψλ. Ο Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνεηνηκαζία 

ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθδήισζε, δηαθφζκεζε, θσηνγξάθεζε, δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ εζηίαζεο 

(catering) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ ζην ρψξν δηεμαγσγήο  (ην catering ζα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ θαθέ, ηζάη, λεξφ, ρπκφο, θνπινπξάθηα, θέηθ), πξνβνιηθφ εμνπιηζκφ αίζνπζαο: laptop - projector – 

νζφλε, ηερληθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη κεηά ην πέξαο απηήο 

(ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ζπκκεηερφλησλ, αλαθνξά πεπξαγκέλσλ θιπ). 

Σν πξφγξακκα, δηάξθεηαο 3 κελψλ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ επνλνκαδφκελε "Demo Day", φπνπ νη 

σθεινχκελνη παξνπζηάδνπλ ζε δπλεηηθνχο επελδπηέο ην αξρηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνπο ζρέδην. Ο Αλάδνρνο ζα 

θξνληίζεη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνεηνηκαζία ρψξνπ πνπ ζα θηινμελήζεη ηελ εθδήισζε, δηαθφζκεζε, 

θσηνγξάθεζε, δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ εζηίαζεο (catering). (ην catering ζα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ 

θαθέ, ηζάη, λεξφ, ρπκφο, θνπινπξάθηα, θέηθ γηα 40 άηνκα), πξνβνιηθφ εμνπιηζκφ αίζνπζαο: laptop - 

projector – νζφλε, ηερληθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο θαη κεηά ην 

πέξαο απηήο (ππνδνρή, εμππεξέηεζε θαη πιεξνθφξεζε ζπκκεηερφλησλ, αλαθνξά πεπξαγκέλσλ θιπ). 

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 3.1.3: 

Π3.1.3 Γχν Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ (κία κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ κήλα ιεηηνπξγίαο θαη κηα κεηά  ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) κε φιν ην πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηηο δξάζεηο ηνπ start up accelerator ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

Υξνλνδηάγξακκα: έσο 30-9-2019 

 

ΠΑΚΔΣΟ ΔΡΓΑΗΑ 4: Πξνζεξκνθνίηηζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

Σν Παθέην Δξγαζίαο αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ σθεινπκέλσλ πνπ ζα πξνθξηζνχλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζην πξφγξακκα πξνζεξκνθνίηεζεο, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζηελ Θεζζαινλίθε. Σν πξφγξακκα ζα δηεμαρζεί 

ζε 3ήκεξνπο θχθινπο (π.ρ. Παξαζθεπή – άββαην – Κπξηαθή ή άββαην, Κπξηαθή, Γεπηέξα) ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ.  Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο πχιεο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  
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Γξάζε 4.1.1 Ζιεθηξνληθή πιαηθφξκα λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη θηινμελία ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζα είλαη πξνζβάζηκε απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα 

ζα παξέρεη πξφζβαζε ζε νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε θαη ππνζηήξημε ζηνπο λένπο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα 

πξψηα ηνπο βήκαηα, αλαδεηνχλ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θηι. θαη έρεη σο ζηφρνπο:  

α) ηελ πξνψζεζε ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ησλ σθεινπκέλσλ ζπλνδεπφκελα απφ θείκελα θαη βίληεν  

β) ηελ δηθηχσζε ε νπνία ζα επηηξέπεη:  

 ηελ επαθή ησλ σθεινπκέλσλ πνπ αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηδέαο ηνπο κε πηζαλνχο επελδπηέο 

(venture capitals, επηρεηξεκαηηθνί άγγειν θηι) 

 ηελ ζχδεπμε / ηαίξηαζκα ησλ σθεινπκέλσλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εχξεζε ζπλ-εηαίξνπ απφ ηελ 

Διιάδα ή ηελ πΓΓΜ ή ην εμσηεξηθφ ή ηελ ζπδήηεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ  

γ) ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ σθεινπκέλσλ θαη ησλ επελδπηψλ γηα λέεο πνιηηηθέο, εξγαιεία, θαη 

νδεγνχο βέιηηζησλ έξγσλ θαη πξαθηηθψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

δ) ηελ αλάδεημε ησλ δξάζεσλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ  

Ζ ζπλνιηθή δηάζεζε θαη παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κηαο δηαδηαθηπαθήο 

πιαηθφξκαο, ε νπνία ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαδήηεζεο ζηελ πιεξνθνξία 

θαη ζην αλαξηεκέλν πιηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Καηά ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζα αθνινπζεζνχλ φινη νη θαλφλεο πξνζβαζηκφηεηαο 

(Web Content Accessibility Guidelines) πηνζεηψληαο έηζη ηελ αξρή «ρεδηάδνληαο γηα φινπο» θαη 

εληάζζνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πξνζβαζηκφηεηαο ζε ΣΠΔ γηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Ζ πιαηθφξκα ζα παξέρεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο:  

1. Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο Γεληθψλ Αλαθνηλψζεσλ 

2. Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο πιηθνχ ζε κνξθή, ππεξκεζηθψλ, πνιπκεζηθψλ ή άιισλ αξρείσλ ζρεηηθνχ κε ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθά βίληεν θ.ιπ. Θα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο βίληεν, νπνηαζδήπνηε επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο θσδηθνπνίεζεο 

3. Γπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ρξήζηκσλ ππεξζπλδέζκσλ ζε δηάθνξα websites επξσπατθνχ ή/θαη παγθνζκίνπ 

επηπέδνπ  

4. Γπλαηφηεηα Αλαδήηεζεο Πιεξνθνξηψλ κέζσ εζσηεξηθνχ κεραληζκνχ αλαδήηεζεο κε βάζεη ηα θξηηήξηα 

πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο 

5. ην πεξηερφκελν ζα πεξηιεθζνχλ θαη ιίζηεο κε πρλέο Δξσηήζεηο (FAQs) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ.  

6. Γπλαηφηεηα χπαξμεο δπλακηθνχ εκεξνινγίνπ γηα ηελ παξνπζίαζε γεγνλφησλ.  

7. Γπλαηφηεηα εκθάληζεο ηεο δνκήο ηεο πιαηθφξκαο (site map).  

8. Γπλαηφηεηα Αλαδήηεζεο ηεο πιαηθφξκαο κέζσ κεγάινπ αξηζκνχ κεραλψλ αλαδήηεζεο, θαη βειηίσζε 

θαηάηαμήο ηεο ζηνλ θαηάινγν ησλ απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο ησλ θπξηφηεξσλ κεραλψλ.  

9. πκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη δηαζθάιηζεο 

ηνπ απνξξήηνπ ησλ επηθνηλσληψλ  

Σφζν απφ πιεπξάο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο (GUI), φζν θαη απφ πιεπξάο δφκεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ην 

χζηεκα Παξνπζίαζεο Πεξηερνκέλνπ ζα βαζηζηεί ζηηο βαζηθέο αξρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

εθκάζεζεο (learnability), ηελ επειημία (flexibility) θαη ηελ επξσζηία (robustness) ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ 

Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ν Γηαρεηξηζηήο ηεο πιαηθφξκαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο 

ησλ ξφισλ ησλ ρξεζηψλ, πξνζζήθεο / αθαίξεζεο ρξεζηψλ αιιά θαη δηαρείξηζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

(εηζαγσγή πεξηερνκέλνπ αλεμαξηήηνπ είδνπο θαη ζεκείνπ αλάξηεζεο, έγθξηζε εγγξαθψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

έγθξηζε αιιαγψλ θηι).  

Ζ δηεπαθή γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ζα ππνζηεξίδεη ηα αθφινπζα:  

1. Ζ πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ δηαρείξηζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ρξήζε ζπλζεκαηηθνχ.  

2. Δκθάληζε ή απφθξπςε ησλ εηδηθψλ θνξκψλ δηαρείξηζεο.  
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3. Παξνρή απηνκαηνπνηεκέλσλ ειέγρσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηηο εηζαρζείζεο εηθφλεο.  

4. Γηαρείξηζε (Δηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή) επηπέδσλ ξφισλ θαη θαηεγνξηψλ θαη ελεκέξσζε 

πεξηγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κέζα απφ θφξκεο εηζαγσγήο.  

5. Παξνρή εξγαιείσλ θηιηξαξίζκαηνο θαη ηαμηλφκεζεο φισλ ησλ επηπέδσλ, ξφισλ, θαηεγνξηψλ  

6. Τπνζηήξημε αληηγξαθήο θαη επηθφιιεζεο ζηε δηεπαθή.  

7. Πεξηνρή δηεπαθήο γηα ηελ εηζαγσγή αξρείσλ εηθφλσλ.  

8. Τπνζηήξημε εηθφλσλ ηχπνπ PNG θαη JPG θαη’ ειάρηζηνλ.  

9. Δξγαιείν εχξεζεο εηθφλσλ.  

10 Γηαρείξηζε αξρείσλ εηθφλσλ.  

11. Ρχζκηζε εκθάληζεο ή απφθξπςεο πεξηνρψλ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε.  

 

Φηινμελία θαη ζπληήξεζε 

Ζ πιαηθφξκα ζα θηινμελεζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο δχν ρξφληα απφ ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ (2022) ελψ 

πξνβιέπεηαη επίζεο ε αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο  

 

Ζ ηειηθή κνξθή (εηθαζηηθφ), ην κελνχ θαη ην πεξηερφκελν ηεο πιαηθφξκαο ζα απνθαζηζηνχλ ζε ζπλελλφεζε 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Πεξηερφκελν πιαηθφξκαο  

Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο θαιείηαη λα αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ έξγνπ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ην θαηάιιειν πιηθφ (θείκελα, νδεγνχο, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ αλνηθηήο πεγήο θηι) 

θαη ηε κεηάθξαζε κέξνπο ηνπ πιηθνχ ζηηο γιψζζεο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ. 

 

Παξαδνηέα Γξάζεο 4.1.2: 

Π4.1.2α. Δγρεηξίδην ρξήζεο πιαηθφξκαο ζηελ αγγιηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

Π4.1.2β. Πεξηερφκελν πιαηθφξκαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

Π4.1.2γ Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθφξκαο  ζηηο γιψζζεο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ 

 

Υξνλνδηάγξακκα: Αλάπηπμε πιαηθφξκαο έσο 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πεξηερφκελν 

πιαηθφξκαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα έσο 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πεξηερφκελν πιαηθφξκαο 

ζηηο γιψζζεο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ θάζε ηξίκελν ζηαδηαθά έσο 30-9-2019  

 

Παξαδνηέα έξγνπ 

Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 20 κέξεο κεηά ηελ ιήμε ηνπ εθάζηνηε εκεξνινγηαθνχ 

ηξηκήλνπ, Απνινγηζηηθή Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ζρεηηθή κε 

ην αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ θαη παξαδνηέσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ αληίζηνηρε ηξίκελε πεξίνδν αλαθνξάο. 

Όιεο νη απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα παξαδνηέα 

ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ αληίζηνηρε ηξίκελε πεξίνδν αλαθνξάο (βι. ρξνλνδηάγξακκα δξάζεσλ 

παξαθάησ). 

 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ ηερληθή ηνπ πξνζθνξά ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζεο 

θαη ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε.  

 

Οκάδα Έξγνπ/ρήκα Γηνίθεζεο ηεο ύκβαζεο  
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Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ην 

ζρήκα δηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα δηαζέζεη (νκάδα 

έξγνπ), κε αλαιπηηθή αλαθνξά ηνπ αληηθείκελνπ θαη ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπο ζην έξγν. 

ηελ θαηαγξαθή ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη ξεηψο λα ζπκπεξηιεθζεί ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ηελ απεπζείαο επηθνηλσλία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ην 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ δηεπζέηεζε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο παξαθνινχζεζεο, παξαιαβήο 

θαη πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη αδπλακία ζπγθεθξηκέλσλ ζηειερψλ λα επηηειέζνπλ 

επηηπρψο ηνλ πξνβιεπφκελν ξφιν ηνπο, αθνινπζψληαο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, δεηά πξνο άξζε ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα 

ζηειέρε πνπ ζα ηεζνχλ θαη πάιη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο θαη ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ίζα πξνζφληα 

κε ηνλ αληηθαζηζηάκελν. 

 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ 30-9-2019 ή ζε 

νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πξνθχςεη θαηφπηλ κεηαζέζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ηνπ έξγνπ. 

 

ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δλελήληα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πελήληα επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 73.346,77 ΦΠΑ: €17.603,23) θαη 

αλαιχεηαη αλά παξαδνηέν σο εμήο:  

 

Παξαδνηέα Σίηινο Παξαδνηέσλ Πνζό ζπκπ. ΦΠΑ 

ΠΔ 1 Γηαρείξηζε έξγνπ & πληνληζκόο 

Παξαδνηέν 1.1.2 

Δμακεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο «Διιάδα- πΓΓΜ 

2014 - 2020» 

 

8.000.00€  

(2 δφζεηο) 

Παξαδνηέν 1.1.3 

Παξνπζηάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ ζε 

φιεο ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα 

δηνξγαλσζνχλ απφ ηνπο εηαίξνπο 

ηνπ έξγνπ (αγγιηθή γιψζζα) 

600,00€  

 

ΠΔ 2 Δπηθνηλσλία & Γηάρπζε 

Παξαδνηέν 2.1.2 

α: 1 banner ζε ξνιφ ζηα αγγιηθά  450,00 € 

β: 5 δεκνζηεχζεηο / θαηαρσξήζεηο 

ζην δηαδίθηπν ή ηνλ ηνπηθφ έληππν 

ηχπν, αζπξφκαπξεο, κεγέζνπο ¼ 

ηεο ζειίδαο θαη απνδειηίσζε 

(ειιεληθά) 

 

1.750,00€  

(5*350,00€) 

Παξαδνηέν 2.1.3 

α: Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο / 

Δγρεηξίδην ρξήζεο ηζηνζειίδαο 

ζηελ αγγιηθή ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή 

3.000,00€ 

β: Κείκελα γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

έξγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

1.200,00€ 

(2*600,00€) 
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Παξαδνηέν 2.1.4 

α: Έθζεζε αλαθνξάο γηα θάζε κία 

ηνπηθή ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε 

φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο 

(πξφζθιεζε, αηδέληα, αλαθνξά 

εθδήισζεο, ιίζηεο 

ζπκκεηερφλησλ, δειηία ηχπνπ – 

απνδειηίσζε σο πξνπνκπφο γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ, 

θσηνγξαθίεο) ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα θαη επηηειηθή ζχλνςε 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα) 

3.000,00€ 

(2*1500,00) 

β: Έθζεζε αλαθνξάο ηειηθνχ 

ζπλεδξίνπ κε φιν ην πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο (πξφζθιεζε, 

αηδέληα, αλαθνξά εθδήισζεο, 

ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, δειηία 

ηχπνπ – απνδειηίσζε σο 

πξνπνκπφο γηα ηελ πξνζέιθπζε 

ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθίεο) 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα. 

5.600,00€ 

γ: 100 ηζάληεο ζπλεδξίνπ 800,00€ 

ΠΔ 3 Δλζάξξπλζε θαηλνηόκσλ ηδεώλ  

Παξαδνηέν 3.1.3 

Γχν Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ (κία 

κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ κήλα 

ιεηηνπξγίαο θαη κηα κεηά  ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

κε φιν ην πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη 

ηηο δξάζεηο ηνπ start up accelerator 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα 

30.950,00€  

(2* 15.475,00€) 

ΠΔ 4 Πξνζεξκνθνίηηζε θαηλνηόκσλ ηδεώλ 

Παξαδνηέν 4.1.2  

α. Αλάπηπμε πιαηθφξκαο / 

Δγρεηξίδην ρξήζεο ζηελ αγγιηθή 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

24.000,00€ 

β. Πεξηερφκελν πιαηθφξκαο ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα 

8.000,00€  

 

γ. Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθφξκαο  

ζηηο γιψζζεο ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

ρσξψλ 

3.600,00€ 

(2*1.800,00€) 

ύλνιν:  90.950.00€ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ, σο αξρείν PDF, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Γηαθήξπμεο. Ζ σο άλσ δήισζε είλαη αλαξηεκέλε θαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο. 





  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδεηγκα Αλαιπηηθήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ:  

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: 

 Σίηινο 
ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ (ΥΧΡΙ 

ΦΠΑ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ (ΜΔ 

ΦΠΑ) 

ΠΔ1 Γηνίθεζε Έξγνπ & πληνληζκόο 

Παξαδνηέα 

Π1.1.2: Δμακεληαίεο αλαθνξέο πξνφδνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο «Διιάδα- πΓΓΜ 2014 - 2020» 

 

 

Π1.1.3: Παξνπζηάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

εξξψλ ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζα δηνξγαλσζνχλ απφ ηνπο 

εηαίξνπο ηνπ έξγνπ (αγγιηθή γιψζζα) 

 

 

ΠΔ2 Δπηθνηλσλία & Γηάρπζε 

Παξαδνηέα 

 

Π2.1.2α: 1 banner ζε ξνιφ ζηα αγγιηθά   

Π2.1.2β: 5 δεκνζηεχζεηο / θαηαρσξήζεηο ζην δηαδίθηπν ή ηνλ 

ηνπηθφ έληππν ηχπν, αζπξφκαπξεο, κεγέζνπο ¼ ηεο ζειίδαο θαη 

απνδειηίσζε (ειιεληθά) 

 

 

Π2.1.3α: Αλάπηπμε ηζηνζειίδαο / Δγρεηξίδην ρξήζεο ηζηνζειίδαο 

ζηελ αγγιηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
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Π2.1.3β: Κείκελα γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα 
 

 

Π2.1.4α: Έθζεζε αλαθνξάο γηα θάζε κία ηνπηθή ελεκεξσηηθή 

εθδήισζε κε φιν ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο (πξφζθιεζε, αηδέληα, 

αλαθνξά εθδήισζεο, ιίζηεο ζπκκεηερφλησλ, δειηία ηχπνπ – 

απνδειηίσζε σο πξνπνκπφο γηα ηελ πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ, 

θσηνγξαθίεο) ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα) 

 

 

Π2.1.4β: Έθζεζε αλαθνξάο ηειηθνχ ζπλεδξίνπ κε φιν ην πιηθφ 

ηεθκεξίσζεο (πξφζθιεζε, αηδέληα, αλαθνξά εθδήισζεο, ιίζηεο 

ζπκκεηερφλησλ, δειηία ηχπνπ – απνδειηίσζε σο πξνπνκπφο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε ζπκκεηερφλησλ, θσηνγξαθίεο) ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

θαη επηηειηθή ζχλνςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

 

Π2.1.4γ: 100 ηζάληεο ζπλεδξίνπ   

ΠΔ3 Δλζάξξπλζε θαηλνηόκσλ ηδεώλ 

Παξαδνηέα 

Π3.1.3: Γχν Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ (κία κεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ 

κήλα ιεηηνπξγίαο θαη κηα κεηά  ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο) κε φιν ην πιηθφ πνπ ηεθκεξηψλεη ηηο δξάζεηο ηνπ 

start up accelerator ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη επηηειηθή ζχλνςε 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα 

 

 

ΠΔ4 Πξνζεξκνθνίηηζε θαηλνηόκσλ ηδεώλ 

Παξαδνηέα 

Π4.1.2α:  Αλάπηπμε πιαηθφξκαο / Δγρεηξίδην ρξήζεο ζηελ αγγιηθή 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
 

 

Π4.1.2β Πεξηερφκελν πιαηθφξκαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα   

Π4.1.2γ Μεηάθξαζε κέξνπο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πιαηθφξκαο  

ζηηο γιψζζεο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ 
 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ)  
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΥΧΡΙ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΧ)   

Φ.Π.Α. 24% (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ)  

Φ.Π.Α. 24% (ΟΛΟΓΡΑΦΧ)  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΜΔ Φ.Π.Α. (ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΧ)  

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΜΔ Φ.Π.Α. (ΟΛΟΓΡΑΦΧ)  

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ





  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 

ΔΚΓΟΣΖ.......................................................................  

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: ………………….. 

Γηεχζπλζε……………………………………. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

 

Με   ηελ   παξνχζα   εγγπφκαζηε,   αλέθθιεηα   θαη   αλεπηθχιαθηα   παξαηηνχκελνη   ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο Δηαηξίαο ……….. , ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ 

………..,} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

β)……….…. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

γ)………….. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,} 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ  ηεο  

(ζπκπιεξψλεηε ηελ  εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) ….………… .κε αληηθείκελν 

(ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) ……………….. ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ) ..................................., ζχκθσλα κε ηε κε 

αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ 

δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.} 

{ή  ζε  πεξίπησζε  Έλσζεο  ή  Κνηλνπξαμίαο:  ησλ  Δηαηξηψλ  ηεο  Έλσζεο  ή  Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα 

θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο. } 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ……………… (εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο). 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε δήισζή ζαο, κε  ηελ  

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

ε  πεξίπησζε  θαηάπησζεο  ηεο  εγγχεζεο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο  ππφθεηηαη  ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο 

 

ΔΚΓΟΣΖ....................................................................... 

Ζκεξνκελία έθδνζεο........................... 

Πξνο: …………………… 

Γηεχζπλζε………………………………. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξψ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … 

ΣΚ ………} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….….... ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

β)……….…. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

γ)………….. ΑΦΜ……, νδφο …………. αξηζκφο … ΣΚ ……………… 

…… 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν 

ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... 

πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ)…………. κε 

αληηθείκελν (ζπκπιεξψλεηε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ) …….………..…… ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην 

βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη 

κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε  πεξίπησζε  θαηάπησζεο  ηεο  εγγχεζεο,  ην  πνζφ  ηεο  θαηάπησζεο  ππφθεηηαη  ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:  

 

ηηο έξξεο ζήκεξα ηελ ...................................................... εκέξα ..............., ζην Δπηκειεηήξην εξξψλ, Π. 

Κσζηνπνχινπ 2, 62122 έξξεο, νη θάησζη ππνγξάθνληεο: 

   

Α.  Σν Δπηκειεηήξην εξξψλ, πνπ εδξεχεη ζηηο έξξεο, Π. Κσζηνπνχινπ 2, Σ.Κ. 62122, έξξεο, Α.Φ.Μ. 

090002179 Γ.Ο.Τ εξξψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. Υξήζην Μέγθια, πνπ ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «Αλαζέηνπζα Αξρή» θαη 

Β. ……………….., σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο …………………………. κε Α.Φ.Μ.: 

……………………….., Γ.Ο.Τ………………………….., Σαρ. Γ/λζε 

……………………………………………………………θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο 

«ΑΝΑΓΟΥΟ» ηνπ έξγνπ,  

ιακβάλνληαο ππφςε:  

- ηνλ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»  

- ηνλ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ 

δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) 

«Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -

2013», 

- ηνλ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ηνλ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

- ηελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

- ηνλ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

- ην άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ 

κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,  

- ηνλ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

- ηνλ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

- ην άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)   

- ηνλ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη 

ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

- ηνλ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

- ηνλ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

- ηνλ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

- ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  
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- ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

- ηελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

- ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

- ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. 

- Σελ απφ 31-3-2017 απφθαζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ έξγνπ EMPLOYOUTH 

- ηελ εγθεθξηκέλε πξφηαζε (Application Form) θαη ηελ απφ 2-4-2018 χκβαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Έξγνπ 

EMPLOYOUTH 

Σελ ππ’ αξηζκ. 46/20-11-2017 απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ, γηα ηελ απνδνρή θαη πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ “EMPLOYOUTH”, 

- Σελ ππ. αξηζκ18/21.11.2018 απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ γηα ηελ 

έγθξηζε  ηεο δηελέξγεηαο θαη  ησλ  φξσλ ηνπ Αλνηθηνχ  Ζιεθηξνληθνχ  Γεκφζηνπ  Γηαγσληζκνχ  κε ρξήζε 

ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)  γηα ηελ 

επηινγή Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ Τπνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο θαη 

Τινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 

OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο –ηηκήο. 

- ηελ θαηαγξαθή ηνπ αηηήκαηνο ζην εζληθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –ΚΖΜΓΖ  

- ηελ αξηζκ. πξση. 4465 δηαθήξπμε ΑΝΟΗΚΣΟΤ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ γηα 

ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ: Παξνρή Τπεξεζηψλ πκβνχινπ Τπνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο θαη 

Τινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES OF 

YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH” ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο “Διιάδα - Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο 2014 - 2020”  κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.         

- ηελ κε αξ. πξση. …………………… ππνβιεζείζα απφ ηελ «Αλάδνρν» εηαηξεία πξνζθνξά, ε νπνία 

απνηειεί αλαπφζπαζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,  

- ηελ κε αξηζ. …../201… (Πξαθηηθφ ..ν/…...201…/Θέκα …ν – ΑΓΑ: ………..) απφθαζε ηνπ 

………………. ηεο ΓΔ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξψλ, πεξί θαηαθχξσζεο ηνπ 01/2017 δηαγσληζκνχ 

 

ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ – ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

1.1. Με ηελ παξνχζα χκβαζε, ε «Αλαζέηνπζα Αξρή» αλαζέηεη θαη ν «Αλάδνρνο» αλαιακβάλεη  ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ έξγνπ: «Παξνρή Τπεξεζηώλ πκβνύινπ Τπνζηήξημεο ηεο Γηαρείξηζεο θαη 

Τινπνίεζεο ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ έξγνπ “CREATING EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 

OF YOUNG GRADUATES IN THE CB AREA – EMPLOYOUTH”», φπσο νη εξγαζίεο απηέο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Μέξνο Α : Αληηθείκελν- Πξνδηαγξαθέο έξγνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ «Αλαδφρνπ», πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο. 
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ΑΡΘΡΟ 2 ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ  

2.1. Σα ζπκβαηηθά έγγξαθα ηεο παξνχζαο είλαη: α) χκβαζε β) Γηαθήξπμε – Αλαιπηηθφ Σεχρνο 

Πξνθήξπμεο γ) Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ δ) Καηαθπξσηηθή απφθαζε. 

2.2. Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο απηήο είλαη δπλαηή κφλν κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε έγγξαθν/α πνπ ππνγξάθεηαη/νληαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο. 

2.3. Ζ παξνχζα χκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη θάζε κεηάθξαζή ηεο ζε άιιε γιψζζα 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα πιεξνθνξηαθνχο ζθνπνχο. 

2.4. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξαβίαζε ελφο εμ απηψλ κπνξεί λα 

έρεη σο ζπλέπεηα ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 8 & 9 θαησηέξσ. 

2.5. Οπνηαδήπνηε γλσζηνπνίεζε, δήισζε, αλαθνίλσζε, δηεπθξίληζε, εξψηεζε-απάληεζε θιπ. ηνπ 

Αλαδφρνπ Φνξέα πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη αληίζηξνθα, πξέπεη λα γίλεηαη κφλν εγγξάθσο θαη λα 

απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο ή κε courier ή κε ηειενκνηνηππία είηε λα παξαδίδεηαη δηα ρεηξφο, πξνθεηκέλνπ 

ην πεξηερφκελφ ηνπο λα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, απνθιεηφκελεο ξεηψο νπνηαζδήπνηε 

άιιεο κνξθήο επηθνηλσλίαο. Δμαηξνχληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαζχλδεζεο ησλ αλαδφρσλ κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

3.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη ηελ 30-09-2019 ή ζε 

νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πξνθχςεη θαηφπηλ κεηαζέζεσο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ηνπ έξγνπ. 

3.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ . Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο 

παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ 

ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

3.3. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο χκβαζεο ν Αλάδνρνο πξνζθφκηζε Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΙΜΗΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

4.1 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ..........., € 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ΦΠΑ.  

4.2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηκεκαηηθά κε ηελ ππνβνιή απνινγηζηηθψλ εθζέζεσλ 

πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνχινπ αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν (ζπλνδεπφκελσλ απφ ηα αληίζηνηρα 

παξαδνηέα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ αληίζηνηρε ηξίκελε πεξίνδν αλαθνξάο) θαη ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπο απφ ηελ ΔΠΦΑ. Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα θάζε απνινγηζηηθήο έθζεζεο πξνθχπηεη απφ ηελ 

νκαδνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ παξαδνηέσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

4.3. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016. 

πγθεθξηκέλα απαηηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ε πιεξσκή β) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ, γ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ αλαδφρνπ, 

εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε», δ) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο 

Δλεκεξφηεηαο 

4.4. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
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α) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 

θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016
4
 

γ) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

δ) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο 

θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο . 

 

ΑΡΘΡΟ 6  ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ 

6.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο ηεο 

εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

6.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ 

νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. . ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ  

7.1. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ     

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

8.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

                                                           
4
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικών ποςών, κακώσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικών τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΔΚΠΣΏΣΟΤ – ΚΤΡΧΔΙ 

9.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο  απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.  

9.2. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε 

παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 

άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

9.3.ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 

παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

9.4. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 

θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε 

αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο 

πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο 

γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν 

έθπησην. 

9.5. Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ  

ησλ παξαγξάθσλ 9.1.1-9.4. (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ – Κπξψζεηο) θαη 12.1. (Απφξξηςε 

παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε), λα ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 
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Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

10.1 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ  

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  & Παξαιαβήο Έξγνπ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

εξξψλ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

11.1. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 

& παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 221  ηνπ λ. 

4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο.  

11.2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο,  κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη 

ν αλάδνρνο. 

11.3. Αλ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο  & Παξαιαβήο Έξγνπ θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα 

παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 

παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. 

11.4. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε 

πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο  & Παξαιαβήο Έξγνπ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

11.5. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή 

ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 

30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ 

απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

11.6. Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 

218 ηνπ λ. 4412/2016. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ .  

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ   

12.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε 

γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε 

αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
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ΑΡΘΡΟ 13: ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

13.1. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε 

πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε 

δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη 

σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί ζηελ δηαθήξπμε. 

13.2. Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά ή νη ππεξεζίεο πνπ παξαδφζεθαλ. 

13.3. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο θαη 

13.4. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΧΣΔΡΧ ΒΙΑ 

14.1. Δάλ απφ ιφγνπο αλσηέξαο βίαο θαηαζηεί αδχλαηε ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,, θαλέλα απφ ηα  

ζπκβαιιφκελα  κέξε δελ επζχλεηαη απέλαληη ζην άιιν. 

14.2. Σν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζην νπνίν ζπληξέρνπλ νη ιφγνη αλσηέξαο βίαο ππνρξενχηαη λα  ελεκεξψζεη 

ακέζσο ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θαη λα ιάβεη ζε εχινγν ρξφλν ηα πξνζήθνληα κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηνξζσζεί ε δεκία ή ε θαηάζηαζε, πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην γεγνλφο αλσηέξαο βίαο θαη παξεκπνδίδεη ηελ 

πινπνίεζε ή  ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο ζπκβάζεσο απηήο. 

14.3. Χο ιφγνη αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη θαζνιηθέο απεξγίεο, βαλδαιηζκνί, θσηηά, αθξαία 

θαηξηθά θαηλφκελα, πφιεκνο, εμεγέξζεηο θιπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

15.1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη, εθηειείηαη θαη εξκελεχεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ππάγεηαη ζηελ 

απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ εξξψλ.  

15.2. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ζε δχν (2) πξσηφηππα θαη θαζέλαο απφ ηνπο 

ζπκβαιινκέλνπο έιαβε απφ έλα (1). 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

Γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή Γηα ηνλ Αλάδνρν 

……………………. 

……………………. 

 

……………………. 

……………………. 
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