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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54627

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL52

Τηλέφωνο

23313-319 144

Φαξ

23313-319 135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

S.Pousini@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Σ.Πουσίνη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι μη κεντρική και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ – Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ. 2313-319 144 και από την
Αυτοτελή Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο τηλ. 23313-319791.

1.2. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
H παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg ADRION 2014-2020, κατά 85% από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και κατά 15% από
εθνικούς πόρους (μέσω του ΠΔΕ).
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1.3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής στο
πλαίσιο του έργου “ADRIONET”, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων
Συμβάσεων (CPV):


79415200-8

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού



71241000-9

Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων



79952000-2

Υπηρεσίες εκδηλώσεων.

Η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει σκόπιμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και επιτυχής
υλοποίηση του έργου, η σύμβαση να μην υποδιαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα, αλλά να υλοποιηθεί στο
σύνολό της από έναν Ανάδοχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση οικονομικών φορέων, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας).
Οι κύριοι λόγοι για την επιλογή αυτή είναι οι εξής:


Μέσα από την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του από έναν Ανάδοχο, θα επιτευχθούν
σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καμπύλες εμπειρίας σε όλα τα επιμέρους θεματικά πακέτα
εργασίας, καθώς θα είναι εφικτή η ολοκληρωμένη και σφαιρική αντίληψη των επιμέρους
συνιστωσών του έργου, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες για παραγωγή υψηλότερης ποιότητας
αποτελέσματος σε όλα τα παραδοτέα.



Η ανάθεση του συνόλου του έργου σε έναν Ανάδοχο θα εξασφαλίσει τον καλύτερο συντονισμό
των δράσεων όλων των πακέτων εργασίας εκ μέρους του Αναδόχου, καθώς και τη μείωση του
διοικητικού φόρτου της Αναθέτουσας Αρχής.



Η κατάτμηση του έργου σε περισσότερους του ενός Αναδόχους ενέχει τον κίνδυνο του
κατακερματισμού της αναγκαίας ενιαίας επικοινωνιακής στρατηγικής για την προβολή και
διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 102.490,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 82.653,23 – ΦΠΑ: € 19.836,77).
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τις 31/07/2022.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

1.4. Θεσμικό Πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την 81320 & 77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
(Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016),
του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις»,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,
της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
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της με αρ. 300488/ΥΔ1244 (Β’ 1099/19.04.2016) Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού – Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του
στόχου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω,
της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020 και της υποβληθείσας πρότασης
με τίτλο “ADRIONET - Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages”,
της έγκρισης του έργου “ADRIONET - Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages” από τα αρμόδια
όργανα του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020 (συνεδρίαση HH.MM.2020 της Επιτροπής
Παρακολούθησης),
της από HH.MM.2020 υπογραφείσας σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου
ADRIONET μεταξύ του Συντονιστή εταίρου (Περιφέρεια Emilia Romagna, Ιταλία) και της Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020 (Περιφέρεια Emilia Romagna, Ιταλία),
του από HH.MM.2020 υπογραφέντος εταιρικού συμφωνητικού (Partnership Agreement) του έργου
ADRIONET μεταξύ του Συντονιστή εταίρου (Περιφέρεια Emilia Romagna, Ιταλία) και όλων των εταίρων
του έργου,
- την αριθμ.251956(6228)/22-5-2020 Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης για την «Παροχή Υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “ADRIONET - Adriatic-Ionian Network of
Authentic Villages”» (Α/Α 2067), (ΑΔΑM: 20REQ006747777, ΑΔΑ: 6ΒΠΟ7ΛΛ-ΔΝ3) η οποία καταχωρήθηκε
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο νίας με α/α 2009, ποσού Δεκαπέντε Χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€) σε ό,τι αφορά το έτος 2020, η οποία βα ρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. 2020 και τον ΚΑΕ 02.21.01.071.9899.α.1.01 – Υ λοποίηση ευρωπαϊκού
έργου«ADRIONET- Δίκτυο Αυθεντικών Χωριών Αδριατικής-Ιονίου, του προγράμματος INTERREG V B-Adriatic
Ionian (κωδ. Έργου: 44102ΟΚΜ001ΚΑΠ20.1)-002459-0, με τις υποχρεώσεις επόμενων ετών να ανέρχονται
για το έτος 2021 σε ποσό 57.000,00 Ευρώ και για το έτος 2022 ποσό 30.490,00 Ευρώ.

την αριθμ.946/30-7-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(Α.Δ.Α. 652Δ7ΛΛ-Η48) περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού και
όρων διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “ADRIONET - Adriatic-Ionian Network of Authentic
Villages” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020» .

1.5. Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών και Διενέργεια Διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/9/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00
μ.μ.
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 7/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

1.6. Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 99283
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.pkm.gov.gr > ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

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

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Γενικές Πληροφορίες
2.1.1. Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:






η προκήρυξη σύμβασης,
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],
η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, και
το σχέδιο της σύμβασης.

2.1.2. Επικοινωνία – Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,
δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών ούτως, ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4. Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’
188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5. Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα
ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
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ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα του
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής
2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση
είναι δυνατόν εντούτοις να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική
μορφή, εάν της ανατεθεί η Σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία
για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης.
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.1.4. Επισημαίνεται ότι κάθε Προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε
περισσότερες της μιας Προσφορές στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι Προσφορές, στις οποίες συμμετέχει
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας Ένωσης προσώπων ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ή μια Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων), αποκλείονται από τον διαγωνισμό.
2.2.1.5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως – επί ποινή αποκλεισμού – να
πληρούν, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4 – 2.2.7 της παρούσης.
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Η κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής θα τεκμηριώνεται με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων
και δικαιολογητικών, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.

2.2.2. Εγγύηση Συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται
στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 1.653,06 ευρώ. Η Εγγύηση
Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση, οι
οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, ευθυνόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Το ανωτέρω
αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το
άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Κάθε μία όμως από αυτές, σε περίπτωση
ένωσης/κοινοπραξίας, πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της, τα οποία πρέπει να
κατονομάζονται, και να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας
από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν
τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3. Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία
ή/και
β) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) Η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και
ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο, κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της Σύμβασης.

2.2.4. Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη
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συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι
μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των
τελευταίων τριών (3) ετών (2016, 2017, 2018) τουλάχιστον ίσο με το 200% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία (3) έτη, αρκεί ο μέσος γενικός ετήσιος
κύκλος εργασιών για τα έτη που λειτουργεί, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200% του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας.

2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι απαιτήσεις:
α) Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, δυνάμει συμβάσεων, οι
οποίες ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019). Ως παρόμοιες νοούνται οι εξής
υπηρεσίες:
(i)

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς και ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).

(ii) Προγράμματα διακρατικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
(iii) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε έργα σχετικά με τον τουρισμό-πολιτισμό.
(iv) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη δημοσιότητα και διάχυση αποτελεσμάτων έργων
συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.
Εκ των ανωτέρω έργων, επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει
επιτυχώς κατά την τελευταία πενταετία, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία έναρξης αυτών, δύο (2) έργα
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά
και άλλα) με αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού-πολιτισμού, έκαστο συμβατικής
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αξίας τουλάχιστον ίσης με το 100% του προϋπολογισμού του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ). Για την εκπλήρωση της ανωτέρω απαίτησης θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό συμμετοχής του
οικονομικού φορέα και όχι το συνολικό συμβατικό τίμημα του εκάστοτε έργου.
β) Να διαθέσουν στο πλαίσιο της παρούσας το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό που θα περιληφθεί
αντίστοιχα και στην «Ομάδα Έργου»:
(i)

Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή / και Διδακτορικού
Διπλώματος και με δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα με συναφές θεματικό, τεχνικό και
επιστημονικό αντικείμενο (ζητούμενα σημείο β της παρούσας). Επιπλέον, οι κύριες
δραστηριότητες τελευταίας δεκαετίας του Υπευθύνου Έργου θα πρέπει να αφορούν στη
διαχείριση/εκτέλεση έργων συναφούς αντικειμένου αντίστοιχης κλίμακας (ζητούμενα σημείο α
της παρούσας).

(ii) Έναν (1) Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου, ο οποίος να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου
σπουδών και με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα με συναφές θεματικό, τεχνικό και
επιστημονικό αντικείμενο (ζητούμενα σημείο α της παρούσας). Επιπλέον, οι κύριες
δραστηριότητες τελευταίας οκταετίας του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου θα πρέπει να αφορούν
στη διαχείριση/εκτέλεση έργων συναφούς αντικειμένου αντίστοιχης κλίμακας (ζητούμενα σημείο
α της παρούσας).
(iii) Ένα (1) μέλος της Ομάδας Έργου, κάτοχο τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού ή / και
Διδακτορικού Διπλώματος στην πολιτιστική διαχείριση, με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα
με συναφές θεματικό, τεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο (ζητούμενα σημείο α της παρούσας).
(iv) Ένα (1) μέλος της Ομάδας Έργου, κάτοχο πανεπιστημιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με
κατεύθυνση την ανάπτυξη ορεινών περιοχών και τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε έργα με συναφές
θεματικό, τεχνικό και επιστημονικό αντικείμενο (ζητούμενα σημείο α της παρούσας).
(v) Ένα (1) μέλος της Ομάδας Έργου, κάτοχο πτυχίου Μηχανικού Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εμπειρία σε έργα με συναφές θεματικό, τεχνικό και επιστημονικό
αντικείμενο (ζητούμενα σημείο α της παρούσας).
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η απαίτηση για γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο των
υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης
προσώπων/κοινοπραξίας.

2.2.7. Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχο πιστοποιητικό διεθνούς κύρους και αποδοχής)
επικαιροποιημένο και σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από επίσημο ινστιτούτο ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσία
αναγνωρισμένων ικανοτήτων. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας, η απαίτηση αφορά κάθε μέλος της
Ένωσης / Κοινοπραξίας. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να διαθέτουν και οι τυχόν υπεργολάβοι του
Προσφέροντος ή της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
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2.2.8. Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων, στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι οικονομικοί φορείς μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες, για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη από τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της Σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο
οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού.
Η παροχή των υπηρεσιών της Σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή,
αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, κατ’ ελάχιστον από έναν από τους
συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

2.2.9. Κανόνες Απόδειξης Ποιοτικής Επιλογής
2.2.9.1. Προκαταρκτική Απόδειξη κατά την Υποβολή Προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς
τους, ως δικαιολογητικά συμμετοχής:
1. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ έχει καταρτιστεί από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒΑΚΗ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Οι
Προσφέροντες υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (στην περίπτωση που οι Προσφέροντες
έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, στην περίπτωση που
οι Προσφέροντες έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα).
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
3. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: Οι Προσφέροντες υποβάλουν
ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8
της Υπουργικής Απόφασης 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», το σύνολο των δικαιολογητικών που
προσδιορίζονται στην περίπτωση Β.4, στην περίπτωση Β.5 και στην περίπτωση Β.6 του επόμενου
εδαφίου 2.2.9.2.

2.2.9.2. Αποδεικτικά Μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 – 2.2.7).
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα, στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των εδαφίων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που
έχει αναθέσει τη Σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
τους.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Για το εδάφιο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στο ως άνω εδάφιο 2.2.3.1,
β) Για τα εδάφια 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β’, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν στις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
Αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός
Ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης), στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές, καθώς επίσης και πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, που να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
Ειδικά για τις περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.2.α, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.
Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση, εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.2.γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’, καθώς και στην περίπτωση β΄ του εδαφίου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή
τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α’ και β’,
καθώς και στην περίπτωση β΄ του εδαφίου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις του εδαφίου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) Για το εδάφιο 2.2.3.6, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI
του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί
τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των αντίστοιχων δημοσιευμένων
οικονομικών καταστάσεων. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια
με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν:
Β.4.1.

Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου, ήτοι επιχειρηματική
δομή, τομείς δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες.

Β.4.2.

Κατάλογο των κυριότερων έργων παροχής παρόμοιων υπηρεσιών, οι οποίες είναι σε εξέλιξη ή
ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία πενταετία (2015-2019). Ως παρόμοιες νοούνται οι εξής
υπηρεσίες:
(i)

Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς και ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ).

(ii) Προγράμματα διακρατικής, διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.
(iii) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε έργα τουρισμού – πολιτισμού.
(iv) Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στη δημοσιότητα και διάχυση αποτελεσμάτων
έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ.
Κάθε έργο μπορεί να καλύπτει μέρος ή και το σύνολο της ζητούμενης εμπειρίας όπως
αποτυπώνεται στα εδάφια (i)-(iv). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καλύπτονται όλα τα εδάφια (i)(iv).
Εκ των ανωτέρω έργων, επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, ανεξαρτήτως από την ημερομηνία
έναρξης αυτών, δύο (2) συγχρηματοδοτούμενα έργα (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά,
διακρατικά και άλλα) με αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού-πολιτισμού,
έκαστο συμβατικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το 100% του προϋπολογισμού του έργου (μη
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Για την εκπλήρωση της ανωτέρω απαίτησης θα ληφθεί υπόψη
το ποσοστό συμμετοχής του οικονομικού φορέα και όχι το συνολικό συμβατικό τίμημα του
εκάστοτε έργου.
Τα συγκεκριμένα έργα θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά σε χωριστή ενότητα του
υποφακέλου δικαιολογητικών της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου.
Ο Κατάλογος Έργων θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Α
/
Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ
(Ευρώ)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημερομηνία)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΙΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Όπου «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

Σημειώνεται ότι κάθε έργο στον ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να αντιστοιχισθεί σε μία η
περισσότερες από τις παρόμοιες υπηρεσίες που απαιτούνται βάσει της διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η απαίτηση για γνώση και εμπειρία στο
αντικείμενο των υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να καλύπτεται αθροιστικά
από τα μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την υλοποίηση του συνόλου των έργων που
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Έργων καταθέτοντας τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ.
Αντίγραφα Συμβάσεων, Πιστοποιητικών Παραλαβής Έργων, οικείων στοιχείων τιμολόγησης,
άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την υλοποίηση των έργων).
Β.4.3.

Κατάλογο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης, προς επιβεβαίωση
των οριζομένων στην παράγραφο 2.2.6 εδάφιο (β), με τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα:
Κατάλογος Στελεχών Ομάδας Έργου

Α/Α

Β.4.4.

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΟΥ

Η εμπειρία όλων των μελών της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Υπευθύνου Έργου
και του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου) θα πρέπει να τεκμηριώνεται με αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα, από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή
διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η ζητούμενη επί ποινή
αποκλεισμού εμπειρία σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από τον
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ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου. Για κάθε μέλος θα προσκομιστεί
αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα ακολουθεί επί ποινή αποκλεισμού το υπόδειγμα
του Παραρτήματος IV της παρούσας.
Β.4.5.

Για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (μισθωτοί, ελεύθεροι
επαγγελματίες κ.ο.κ.), ή άλλων εξειδικευμένων συνεργατών ή υπεργολάβων του υποψηφίου
Αναδόχου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβληθεί από καθέναν χωριστά Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη
διάρκεια του παρόντος έργου, ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι του παρόντος
διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις, καθώς και ότι τα στοιχεία που
δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμά τους είναι αληθή και ακριβή.
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να είναι θεωρημένες νομίμως
για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. ή να φέρουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη
βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7,
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 (ή αντίστοιχο πιστοποιητικό
διεθνούς κύρους και αποδοχής) επικαιροποιημένο και σε ισχύ. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας, η
απαίτηση αφορά κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να διαθέτουν και οι
τυχόν υπεργολάβοι του Προσφέροντος ή της Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και, εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
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Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά στις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επιπλέον, υποβάλλεται επί ποινή
Ένωσης/Κοινοπραξίας, με το οποίο:





αποκλεισμού

συμφωνητικό

μεταξύ

των

μελών

της

συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία,
αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής και οριοθετείται με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια το μέρος
του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του Έργου,
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της
στον Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Η ως άνω
δέσμευση δύναται να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Προσφέροντος και τρίτου, στις
ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο. Σε κάθε περίπτωση,
απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του τρίτου, από τα οποία να
προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τον παραπάνω
με την υπογραφή τους.
Β.10. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να αναφέρουν το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, και να
καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με τις
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οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον
υποψήφιο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του έργου.
Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει είτε να φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή είτε να
είναι θεωρημένες νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από Διοικητική Αρχή ή από τα
Κ.Ε.Π. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη
βεβαίωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης του
υπεργολάβου, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και τα πρόσωπα
που δεσμεύουν αυτόν με την υπογραφή τους.

2.3. Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1.

Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου, σε
συνολικό άθροισμα 100.
Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ)
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.

Κατανόηση απαιτήσεων έργου

20%

2.

Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου

30%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΚΜ)

50%

ΙΙ. Προγραμματισμός Υλοποίησης (ΒΠΥ)
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1.

Φάσεις - Παραδοτέα έργου

20%

2.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ)

30%

ΙΙΙ. Επάρκεια Ομάδας Έργου (ΒΕΕ)
Α/Α
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1.

Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης οργανωτικής δομής και
κατανομής ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του Έργου

10%

2.

Αποτελεσματικότητα του συστήματος διοίκησης και επικοινωνίας του
Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ)

2.3.2.

20%

Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
ΒΤ = (50%*ΒΚΜ) + (30%*ΒΠΥ) + (20%*ΒΕΕ)
όπου:
ΒΤ = Η Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς
ΒΚΜ = Η Βαθμολογία της Κατανόησης του Έργου και της Μεθοδολογικής Προσέγγισης
ΒΠΥ = Η Βαθμολογία του Προγραμματισμού Υλοποίησης
ΒΕΕ = Η Βαθμολογία της Επάρκειας της Ομάδας Έργου.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Β)
όπως υπολογίζεται από τον τύπο:
Β = [0,85 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)] * 10
όπου:
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
ΒΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
ΒΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
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ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.
Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα τάξη, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους. Ως πλέον
συμφέρουσα Προσφορά ανακηρύσσεται εκείνη που παρουσιάζει το μέγιστο Β στον παραπάνω τύπο. Ο
υπολογισμός του Β γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ήτοι με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (Β) μεταξύ δύο ή
περισσότερων προσφερόντων, η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά με την ανώτερη τεχνική
βαθμολογία (ΒΤ).

2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1.

Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη, για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2.

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
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προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και, εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον
ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την
επιφύλαξη των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο του εδαφίου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά, τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3.

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1. Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το εδάφιο 2.2.9.1 περίπτωση (1) της παραγράφου 2.2.9 του άρθρου 2.2
της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ, το οποίο έχει
αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
γ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή
φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους. Οι
Προσφέροντες υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού:
 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές (στην περίπτωση που οι
Προσφέροντες έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης).
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

30

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

αφορούν στις υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής, στην
περίπτωση που οι Προσφέροντες έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα).
 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι,
κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
δ) Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: Οι Προσφέροντες
υποβάλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf και σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 της Υπουργικής Απόφασης 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», το σύνολο των
δικαιολογητικών που προσδιορίζονται στην περίπτωση Β.4, στην περίπτωση Β.5 και στην περίπτωση
Β.6 του εδαφίου 2.2.9.2 της παραγράφου 2.2.9 του άρθρου 2.2 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Η τεχνική προσφορά πρέπει επί ποινή
αποκλεισμού να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4.

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προσφέροντα). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο Προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Η οικονομική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την αναλυτική και
τη συνολική κοστολόγηση των παραδοτέων που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, με τη
συμπλήρωση του υποδείγματος στο Παράρτημα VI της παρούσας.

2.4.5.

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για οχτώ (8) μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6.

Λόγοι Απόρριψης Προσφορών

H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1.

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών

3.1.1.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την ημέρα Τετάρτη, 7/10/2020, και ώρα 9:00 π.μ.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παράγραφο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2.

Αξιολόγηση Προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους
προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89
του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ήτοι με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (Β) μεταξύ δύο ή
περισσότερων προσφερόντων, η κατακύρωση θα γίνει στην προσφορά με την ανώτερη τεχνική
βαθμολογία (ΒΤ).
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της
εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.
Όταν εξαρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και
Οικονομικής Προσφοράς.

3.2.

Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Δικαιολογητικά
Προσωρινού Αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στο εδάφιο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, αίτημα προς το αρμόδιο
όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η
αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για
την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα
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ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3.

Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή, σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και, σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης,
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η
υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που
συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης, θέτοντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Η σύμβαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4.

Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
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ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, καθώς και
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• Κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 2016 και την περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• Διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του
άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής. Η ΑΕΠΠ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την
προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας.
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες
με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης
αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5.

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
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τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Για τις ανωτέρω αποφάσεις της, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης
στους υποψηφίους υπέχει.
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4.
4.1.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 εδ. β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και ο χρόνος ισχύος της είναι μεγαλύτερος της διάρκειας του έργου κατά τριάντα
(30) ημέρες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ
της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης δύναται να απομειωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,
κατά ποσό ανάλογο με το ποσοστό υλοποίησης του έργου που θα αποδεικνύεται με την παραλαβή των
παραδοτέων του αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε να αντιστοιχεί κάθε
φορά στο 5% της υπολειπόμενης συμβατικής αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2.

Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3.

Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4.

Υπεργολαβία

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

4.5.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με
απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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4.6.
4.6.1.

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 εδάφιο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.6.2.

Καταγγελία Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου

Ο ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση ουσιώδους παράβασης εκ μέρους της
αναθέτουσας αρχής των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύμβαση και ιδιαίτερα, όχι όμως
περιοριστικά, τους όρους της σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του αναδόχου, και δεν έχει
αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή
της σχετικής γραπτής ειδοποίησης από τον ανάδοχο, με την οποία επαπειλείται ρητώς η καταγγελία.
Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης που θα υπογραφεί χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο
ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του και τις δαπάνες, στις οποίες έχει υποβληθεί για τις μέχρι της
ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης
αποζημίωσης.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1.

Τρόπος Πληρωμής

Η αμοιβή του αναδόχου (συμβατικό τίμημα) θα καλυφθεί κατά 85% από το Πρόγραμμα Interreg ADRION
2014-2020 και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
Το ποσόν της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις
φάσεις ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου, όπως εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και
στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του έργου ADRIONET. Πιο συγκεκριμένα, θα
πραγματοποιηθούν 4 πληρωμές μετά την παράδοση από τον ανάδοχο των 4 αναφορών αντίστοιχα και της
παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή ως ακολούθως:
1. 1η πληρωμή μετά την παράδοση της 1ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (31/12/2020)
ποσού (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου)
2. 2η πληρωμή μετά την παράδοση της 2ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (30/06/2021)
ποσού (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου)
3. 3η πληρωμή μετά την παράδοση της 3ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (31/12/2021)
ποσού (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου)
4. 4η πληρωμή μετά την παράδοση της 4ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (31/07/2022)
ποσού (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε
δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παρασχεθησόμενο από τον ανάδοχο έργο
έτσι, ώστε η αναθέτουσα αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω
συμφωνηθέντος τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της αναθέτουσας αρχής για το συγκεκριμένο έργο, πέραν
του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.
Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

44

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

5.2.

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής που είναι σύμφωνες με
τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3.

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η
εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
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περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της
απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4.

Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου
205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται
υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.
6.1.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Παρακολούθηση της Σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.

6.2.

Διάρκεια Σύμβασης

6.2.1.
Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης
Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 31/07/2022.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εμφανίζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
Η παροχή των επιμέρους εργασιών από τον ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από
κοινή συμφωνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το συνολικό χρονοδιάγραμμα του Έργου.

6.2.2.
Μετάθεση Χρονοδιαγράμματος
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος
του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος,
για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει εγκαίρως
τον ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η
εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για
λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως
σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την
τεκμηρίωση του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή, η οποία αποφασίζει
εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ, και ειδοποιεί
σχετικά γραπτώς τον ανάδοχο.
Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου ADRIONET αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική
παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Interreg
ADRION 2014-2020, τότε και το παρόν έργο του αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία.
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Είναι δυνατή η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε περίπτωση που η οποιαδήποτε τμηματική
πληρωμή σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 5.1 της παρούσας, καθυστερήσει
πλέον των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο χρόνος της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα είναι όσος και ο
χρόνος καθυστέρησης της ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.

6.3.

Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής που συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και
παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των
παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. Τα ανωτέρω
εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις, κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
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από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4.

Απόρριψη Παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 5.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5.

Καταγγελία της Σύμβασης - Υποκατάσταση Αναδόχου

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από
τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, προσφέροντα/ντες που υπέβαλε/αν την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
1. Μήττας Χρήστος
2. Μπάτος Σωτήριος
3. Δερμεντζοπούλου Μαρία
4. Κούης Κωνσταντίνος
5. Καζαντζίδης Παντελεήμων
6. Ζωγράφου Αικατερίνη
7. Ζέρζης Πέτρος
8. Τζόβας Απόστολος
9. Θωμά Δήμητρα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

Signature Not Verified
AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΥΣΙΝΗ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

49

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

50

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Αντικειμένου Σύμβασης
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ “ADRIONET”
Το έργο “ADRIONET” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) – Ειδικός Στόχος 2.1
(Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως
Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου) στο πλαίσιο της 2ης
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 20142020.
Το εταιρικό σχήμα του έργου ADRIONET απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:
• Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία) – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
• Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας (Ιταλία)
• Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης Koper - Capodistria (Σλοβενία)
• Δημόσιος Οργανισμός Ανάπτυξης Međimurje County - REDEA (Κροατία)
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)
• Τμήμα Ανάπτυξης και Διεθνών Έργων Canton Zenica-Doboj (Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
• Σύνδεσμος Τοπικής Αυτονομίας της Αλβανίας (Αλβανία)
• Περιφερειακός Οργανισμός Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης Banat (Σερβία).
Οι περιοχές που εμπλέκονται στο έργο ADRIONΕΤ, είναι γεμάτες από μικρά αυθεντικά χωριά, συχνά σε
εκπληκτικά όμορφες τοποθεσίες (συμπεριλαμβανομένων ποταμών, βουνών, λόφων, λιμνών, αγροτικών
περιοχών), τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις κινδυνεύουν από την εγκατάλειψη του πληθυσμού λόγω
των μοντέλων χωροταξικής ανάπτυξης που χαρακτηρίζονται από έντονη αστικοποίηση και κοινωνικοοικονομική πόλωση.
Αυτά τα χωριά αποτελούν ένα περιουσιακό στοιχείο κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής
σπουδαιότητας, ένα αποθετήριο τοπικών μικρο-ιστοριών και ταυτοτήτων, τεχνογνωσίας παραγωγής,
παραδόσεων σχετικών με τα τρόφιμα και ούτω καθεξής. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετέχουν
σαφέστερα και εντατικότερα στις περιφερειακές στρατηγικές και δράσεις διατήρησης και αξιοποίησης της
πολιτιστικής και της φυσικής κληρονομιάς μέσω μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης.
Η βασική επιδίωξη του έργου είναι να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα περιθωριοποίηση, ο κατακερματισμός
και η υποβάθμιση αυτών των περιοχών με την εγκαθίδρυση ενός Διακρατικού Δικτύου «Αυθεντικών
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Χωριών», το οποίο θα αποσκοπεί στην προώθηση της διατήρησης των φυσικών και πολιτιστικών αγαθών
επιδιώκοντας ανάπτυξη βασισμένη στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, με
κέντρο την ποιότητα ζωής και την ευημερία των τοπικών πληθυσμών ως προϋπόθεση για την προστασία
των σχετικών περιοχών και για την προσέλκυση και ικανοποίηση των επισκεπτών.
Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στην καινοτόμο έννοια της «φιλόξενης κοινότητας», σύμφωνα με την οποία
η ίδια η κοινότητα αναλαμβάνει το ρόλο της κινητήριας δύναμης της τοπικής ανάπτυξης και του
διοργανωτή μιας ευρείας φιλοξενίας γύρω από τους πόρους και τις αξίες της. Για να επιτευχθεί αυτό, θα
καταρτιστεί ένα Διακρατικό Σχέδιο Δράσης ως οδικός χάρτης και θα καθοριστούν μοντέλα για τη
δημιουργία «αυθεντικών χωριών».
Οι πιλοτικές δράσεις θα δοκιμάσουν κοινές λύσεις χωρικής βελτίωσης με βάση τα μοντέλα «αυθεντικών
χωριών». Η διακρατική συνεργασία θα επιτρέψει στα μικρά διασκορπισμένα χωριά της περιοχής ADRION
να δικτυωθούν και να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα σε διακρατικό επίπεδο.
Οι κύριες δράσεις του έργου αναλύονται στα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):


ΠΕ Μ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Αυτό το πακέτο εργασίας αποσκοπεί στην εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση
του έργου εντός των τιθέμενων χρονικών και οικονομικών ορίων. Περιλαμβάνει δράσεις για την
εγκαθίδρυση της ομάδας διοίκησης έργου και της Επιτροπής Καθοδήγησης, την εναρκτήρια
συνάντηση, τις συναντήσεις του έργου και τις εκδηλώσεις του Προγράμματος, τον συντονισμό και
την επικοινωνία, και την οικονομική διαχείριση.



ΠΕ Τ1 – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉ ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΠΊΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ ΔΡΆΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΜΟΝΤΈΛΩΝ «ΑΥΘΕΝΤΙΚΏΝ ΧΩΡΙΏΝ» ΣΕ
ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ: Ακολουθώντας κοινές διακρατικές κατευθυντήριες γραμμές
και πρότυπα που θα καταρτιστούν από τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών
Χωριών της Ιταλίας), οι εταίροι θα αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις σε κάθε περιοχή: 1)
Χαρτογράφηση των πολιτιστικών / περιβαλλοντικών / φυσικών περιουσιακών στοιχείων: κύρια
χαρακτηριστικά των τοπικών ιστοριών και ταυτοτήτων, ιστορικά κτίρια και μνημεία,
γαστρονομικές παραδόσεις, τυπικά χειροτεχνήματα, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα και κύρια
περιβαλλοντικά αξιοθέατα (και ανησυχίες), 2) Έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες
(ποταμοπλοΐα, άλλοι τρόποι προσβασιμότητας σε χωριά, εγκαταστάσεις φιλοξενίας, συστήματα
σήμανσης και πληροφόρησης για τους επισκέπτες κ.λπ.), 3) Επαλήθευση για δίκτυα εθνικών /
ευρωπαϊκών διασταυρούμενων ζωνών στις συμμετέχουσες περιοχές (προστατευόμενες περιοχές,
περιοχές Natura 2000, πολιτιστικά δίκτυα ή δίκτυα κινητικότητας κ.λπ.). Οι παραπάνω δράσεις θα
επιτρέψουν μια ακριβή χωρική ανάλυση με στόχο την παροχή του απαραίτητου γνωστικού
υποβάθρου για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Διακρατικού Σχεδίου Δράσης με τη
συμμετοχή τόσο του δημόσιου (τοπικές αυτοδιοικήσεις χωριών κ.λπ.) όσο και του ιδιωτικού
τομέα, αγροτικών συμπράξεων και φορέων φιλοξενίας (συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών
που χρησιμοποιούν το Airbnb ή άλλα εργαλεία διαμοιραζόμενης οικονομίας), κ.λπ. Το Διακρατικό
Σχέδιο Δράσης θα εκπονηθεί με τη συμμετοχή, μέσω γενικών και θεματικών φόρουμ και ομάδων
εστίασης, τοπικών πληθυσμών και ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα γίνουν ενεργά συν-σχεδιαστές
των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή θα εκπαιδευτούν οι
μεσολαβητές για τη χωρική ανάπτυξη. Επομένως, η σχεδίαση θα ξεκινήσει από τις κοινότητες των
χωριών που βρίσκονται σε λεκάνες ποταμών και λιμνών, λοφώδεις / αγροτικές /
περιθωριοποιημένες περιοχές κ.λπ. ως «αυθεντικά χωριά» που δεσμεύονται για τη διαφύλαξη της
περιβαλλοντικής ποιότητας και αποτελούν θεματοφύλακες της ιστορίας και του τοπικού
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πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών πόρων.
Ακολουθώντας το Διακρατικό Σχέδιο Δράσης, κάθε εταίρος θα οριοθετήσει ένα χωριό (ή ομάδες
χωριών) όπου θα δημιουργήσει «αυθεντικά χωριά» ως μοντέλα αειφόρου ανάπτυξης, ξεκινώντας
μια διαδικασία συν-σχεδίασης και συν-υλοποίησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (πολίτες,
οικονομικούς φορείς).


ΠΕ Τ2 – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: Με βάση το Διακρατικό Σχέδιο Δράσης
και τα προσδιορισμένα μοντέλα «αυθεντικών χωριών» που είναι κατάλληλα για κάθε πιλοτική
περιοχή, οι εταίροι θα συνεργαστούν (μέσω διακρατικών κοινών ομάδων εργασίας) στην
υλοποίηση πιλοτικών επιδεικτικών δράσεων, προκειμένου να δοκιμάσουν τις προτεινόμενες από
το Διακρατικό Σχέδιο Δράσης λύσεις, με στόχο να προωθήσουν τη συνολική βελτίωση των
εμπλεκόμενων αυθεντικών χωριών. Ενδεικτικά, οι πιλοτικές δράσεις που θα προωθηθούν από
τους εκπαιδευμένους χωρικούς διαμεσολαβητές, θα περιλαμβάνουν: συμμετοχική σχεδίαση μέσω
εργαστηρίου για την ανάκτηση / επαναχρησιμοποίηση δημόσιων χώρων, αγροτικές πρωτοβουλίες
που υποστηρίζονται από την κοινότητα και προωθούν τις πρακτικές ενεργού συμμετοχής στα
κοινά, μοντέλα εγκαταστάσεων χαμηλού κόστους και μειωμένου περιβαλλοντικού αντίκτυπου που
μπορούν να εφαρμοστούν στον τουριστικό κλάδο, δημιουργία «δικτύων υπηρεσιών» με νέα
«κοινωνική ιθαγένεια» (αλληλεγγύη και διαθεσιμότητα χρόνου, εργασίας, οικονομικής
υποστήριξης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών), εγκαθίδρυση δικτύου
καινοτόμων τοπικών δεξιοτήτων για να προωθηθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής και
εργασιακής ανάπτυξης, δημιουργία ολοκληρωμένης καινοτόμου τουριστικής προσφοράς
βασισμένης στην αλληλεπίδραση των φορέων εκμετάλλευσης, της τοπικής κοινότητας και των
τοπικών δημόσιων αρχών. Συντονιστής εταίρος του ΠΕ Τ2 είναι το Κέντρο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Koper - Capodistria.



ΠΕ Τ3 – ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ»: Τα αποτελέσματα, τα
ευρήματα, οι επιτυχίες και οι ενδεχόμενες αποτυχίες του ΠΕ T2 θα καταλήξουν στην εγκαθίδρυση
του διακρατικού δικτύου «αυθεντικών χωριών», κύριος σκοπός του οποίου θα είναι η διατήρηση
και αξιοποίηση, με καινοτόμες προσεγγίσεις, των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων που
συνθέτουν τα χωριά και τα περίχωρά τους κατά μήκος λεκανών ποταμών / λιμνών, λοφωδών /
περιθωριοποιημένων / περιφερειακών περιοχών που κινδυνεύουν από ερήμωση. Οι εταίροι του
έργου θα συνυπογράψουν ένα Μνημόνιο Κατανόησης που θα καταρτιστεί από τον συντονιστή
εταίρο του ΠΕ Τ3 (Περιφέρεια Emilia-Romagna) για τη δημιουργία του δικτύου, μέσω του οποίου
θα καθοριστούν οι ρόλοι, οι ευθύνες, οι τρόποι λειτουργίας και χρηματοδότησης, η συμμετοχή
των τοπικών φορέων κ.λπ. Το κύριο εργαλείο του Δικτύου θα είναι μια διαδικτυακή διακρατική
πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα συγκεντρωθούν, θα τεκμηριωθούν και θα διαδοθούν οι
διάφορες εμπειρίες της χωρικής / κοινωνικοοικονομικής αναγέννησης των χωριών. Επιπλέον, ο
συντονιστής του ΠΕ Τ3 θα εκπονήσει, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους, ένα εγχειρίδιο
διάδοσης, με σκοπό να προωθηθούν διδάγματα και συστάσεις του έργου ADRIONET χρήσιμα για
την ενίσχυση των χωρικών διεργασιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα.
Τέλος, το εταιρικό σχήμα θα καταρτίσει ένα σχέδιο διατηρησιμότητας μετά την ολοκλήρωση του
έργου έτσι, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων, των εκροών και των
αποτελεσμάτων του (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του Δικτύου, της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας κ.λπ.). Το Δίκτυο, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, το εγχειρίδιο διάδοσης και το σχέδιο
διατηρησιμότητας μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση του
έργου (στο πλαίσιο του ΠΕ C).
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ΠΕ C – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αυτό το πακέτο εργασίας στοχεύει στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού
των προϊόντων και των παραδοτέων όλων των ΠΕ, προκειμένου να προσελκυστούν οι ομάδεςστόχος και να προσεγγιστεί ένα ευρύ φάσμα ομάδων συμφερόντων και ενδιαφερομένων. Η
ενσωμάτωση, η μεταφερσιμότητα και η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου
αποτελούν σημαντικό μέρος της επικοινωνίας του ADRIONET. Η στρατηγική επικοινωνίας του
έργου βασίζεται στις ακόλουθες αρχές και δράσεις: 1) Το Σχέδιο Επικοινωνίας θα παράσχει σε
όλους τους εταίρους οδηγίες σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορούν να επικοινωνηθούν
επιτυχώς οι στόχοι, τα παραδοτέα, οι εκροές και οι δραστηριότητες του έργου, 2) Υψηλή ακρίβεια
στην προσέγγιση συγκεκριμένων ομάδων-στόχος, 3) Πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα,
παραδοτέα και εκροές του έργου (και όχι μόνο τους στόχους και τις δραστηριότητές του), 4)
Συνεχής και συντονισμένη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα για την προσέγγιση του ευρύτερου
κοινού-στόχος με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, 5) Τα μικρά βίντεο και τα κείμενα μεγέθους
twitter θα διοχετεύονται μέσω των κοινωνικών και παραδοσιακών μέσων, 6) Δημιουργία
περιεχομένου για την ιστοσελίδα του έργου στην πλατφόρμα ADRION, 7) Κεφαλαιοποίηση με
άλλα έργα που χρηματοδοτούνται από το ADRION, 8) Συνέργειες με Ευρωπαϊκά και άλλα δίκτυα,
9) Σχέσεις με τα ΜΜΕ (κοινωνικά και παραδοσιακά) για τη διάδοση άρθρων, 10) Συμμετοχική
σχεδίαση για την προσέλκυση ομάδων-στόχος μέσω ομάδων εστίασης, δημοσκοπήσεων κ.λπ., 11)
Εκδηλώσεις διάδοσης για την εξασφάλιση ευρύτερης εμβέλειας, 12) Διαμόρφωση καταλόγου
ΜΜΕ και επαφών που θα απαριθμεί όλους τους ενδιαφερόμενους, τις ομάδες-στόχος, τα μέσα
ενημέρωσης (σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR της ΕΕ), 13)
Πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας (στο πλαίσιο του ΠΕ Μ) για την εξασφάλιση της αριστείας
στις εσωτερικές ροές πληροφοριών, 14) Ενημέρωση κάθε εταίρου για τον ρόλο του στην αύξηση
του αντίκτυπου και της αναγνωρισιμότητας του έργου, 15) Παρακολούθηση και αξιολόγηση
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων βάσει μηχανισμών ανάδρασης. Όλη η επικοινωνία θα γίνεται
στην Αγγλική γλώσσα, αλλά οι εταίροι θα επικοινωνούν το έργο και στις εθνικές γλώσσες τους.
Συντονιστής εταίρος του ΠΕ C είναι ο Περιφερειακός Οργανισμός Κοινωνικοοικονομικής
Ανάπτυξης Banat.

Οι υποχρεώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι
συνοπτικά οι εξής:


Συντονισμός – Διοίκηση Έργου. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες για την
παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων
αρμοδιότητάς της, την επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους, τη συμμετοχή σε ομάδες
εργασίας και συναντήσεις, καθώς και την προετοιμασία κατάλληλων αναφορών προόδου προς τον
Συντονιστή εταίρο και τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Interreg ADRION.



Υλοποίηση Καθηκόντων Έργου. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω πακέτα
εργασίας.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
2.1. Σκοπός και Στόχοι του Έργου του Αναδόχου
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Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα διακήρυξη σε εξειδικευμένο και έμπειρο Τεχνικό Σύμβουλο
στοχεύει στην υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση και διαχείριση των
δράσεων του έργου ADRIONET.
Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Συμβούλου είναι η παροχή της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης
προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν,
οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο
του έργου ADRIONET.

2.2.

Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου

Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου του Αναδόχου:
1.

Υποστήριξη στη Διοίκηση του Έργου (Πακέτο Εργασίας Μ):
Περιλαμβάνει την υποστήριξη στην παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των δράσεων της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και στη διοικητική, οικονομική και
τεχνική διαχείριση του έργου της, μέσα από την προετοιμασία κατάλληλων εξαμηνιαίων αναφορών
προόδου σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οδηγούς και εργαλεία του Προγράμματος Interreg
ADRION.
Επιπλέον περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία φακέλων /
αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών από τον Εθνικό φορέα πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ειδική Υπηρεσία
Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων).
Για τις ανάγκες του έργου και για την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης
να συμμετέχει σε ή/και να οργανώνει διακρατικές συναντήσεις, όποτε και όπου αυτές ορίζονται από
την ομάδα του έργου ADRIONET και κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Τέλος, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα διατηρεί επικοινωνία
με τον Συντονιστή του έργου ADRIONET και τους λοιπούς εταίρους, εκπροσωπώντας - όπου
απαιτείται - την Αναθέτουσα Αρχή.
Αναλυτικότερα, οι δράσεις που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος είναι οι εξής:
1. Δράση Μ.2 – Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση του έργου, στην εσωτερική επικοινωνία και στη συμμετοχή της στις συναντήσεις του έργου (προετοιμασία παρουσιάσεων, εισηγήσεων, σχολιασμός πρακτικών κ.λπ.). Για τη διαχείριση του έργου ο Συντονιστής εταίρος θα
προτείνει κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα για εσωτερική ανταλλαγή πληροφοριών. Για την
εσωτερική επικοινωνία ο Συντονιστής εταίρος θα ετοιμάσει Εσωτερικό Πλάνο Επικοινωνίας, με
τη συνεργασία όλων των εταίρων. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται συνολικά 6 διακρατικές
συναντήσεις (online-offline). Μία εξ αυτών θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο Ανάδοχος
θα αναλάβει τη διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων του έργου στη Θεσσαλονίκη με πιθανή
ημερομηνία διεξαγωγής τον Νοέμβριο του 2020 (διάρκειας 1 ημέρας από το πρωί στις 9:30 μέχρι
το απόγευμα περίπου στις 17:00). Για τη διοργάνωση της συνάντησης ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή:
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o Ενημερωτικό υλικό στα αγγλικά στους εταίρους του έργου.
o Αίθουσα για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Η χωρητικότητα της αίθουσας
αυτής θα εξεταστεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου αλλά εκτιμάται
ότι δεν θα υπερβαίνει τα 30 άτομα με διάταξη Π.
o Απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα) και πρόσβαση στο διαδίκτυο δωρεάν
για τους συμμετέχοντες.
o Εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για περίπου 30
συμμετέχοντες. Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με
τη διάρκεια της συνάντησης, το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ ή τσάι
για κάθε διάλειμμα και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα
o Διοργάνωση ενός δείπνου εργασίας το βράδυ της συνάντησης σε εστιατόριο στη
Θεσσαλονίκη για τους συμμετέχοντες στη συνάντηση και φορείς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (20 άτομα περίπου).
o Απολογιστική έκθεση της συνάντησης των εταίρων του έργου.
Τέλος, στη δράση περιλαμβάνεται και η υποστήριξη στην προετοιμασία τεσσάρων (4) Αναφορών
Προόδου για την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και στην Τελική Αναφορά, σύμφωνα με τα υποδείγ ματα και τις απαιτήσεις του Προγράμματος Interreg ADRION και του Συντονιστή εταίρου.
2. Δράση Μ.3 – Υποστήριξη στην προετοιμασία τεσσάρων (4) Φακέλων προς έλεγχο και πιστοποίηση δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής από το αρμόδιο όργανο πρωτοβάθμιου ελέγχου (Ειδική
Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων).
3. Δράση Μ.4 – Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διασφάλιση ποιότητας του έργου μέσω:
1) της συμμετοχής στις διακρατικές συναντήσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης, και
2) της συνεισφοράς της στην εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης Ποιότητας του έργου (που θα
αποτελέσει τον οδηγό για την αξιολόγηση της ποιότητας των παραδοτέων), στην ανάπτυξη της
εργαλειοθήκης διασφάλισης ποιότητας, και στην προετοιμασία των εκθέσεων αξιολόγησης της
ποιότητας του έργου.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕ Μ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(σε Ευρώ με ΦΠΑ)

Μ.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
(στη συγκεκριμένη αναφορά θα περιλαμβάνεται
μία ξεχωριστή ειδική αναφορά για την συνάντηση
του έργου που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη

31/12/2020

5.450,00

Μ.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

30/06/2021

2.750,00

Μ.3. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

31/12/2021

3.750,00

Μ.4. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

31/07/2022

3.790,00
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ΣΥΝΟΛΟ
2.

15.740,00

Υποστήριξη στη Διακρατική Χαρτογράφηση Φυσικών και Πολιτιστικών Τοπίων, την Κατάρτιση
Διακρατικού Σχεδίου Δράσης και τη Δημιουργία Μοντέλων «Αυθεντικών Χωριών» σε Επιλεγμένες
Πιλοτικές Περιοχές (Πακέτο Εργασίας Τ1):
Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες δράσεις:
 Δράση Τ1.1 – Χωρική ανάλυση των επιλεγμένων πολιτικών περιοχών στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα υποδείγματα που θα παρασχεθούν
από τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στα εξής:
1) Χαρτογράφηση των πολιτιστικών / περιβαλλοντικών / φυσικών περιουσιακών στοιχείων, συνδυάζοντας γεωγραφικές πτυχές και βιοποικιλότητα με τοπικές ιστορίες και ταυτότητες, απτή και
άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ιστορικά κτίρια, τοποθεσίες, μνημεία, μαγειρικές και χειροτεχνικές
παραδόσεις κ.λπ.).,
2) Διερεύνηση των διαθέσιμων υπηρεσιών (τρόποι προσβασιμότητας στα χωριά, εγκαταστάσεις
φιλοξενίας, σύστημα σηματοδότησης και πληροφόρησης για τους επισκέπτες κ.λπ.), και
3) Εξακρίβωση εάν τα δίκτυα εθνικής/ευρωπαϊκής σημασίας καλύπτουν τις περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εμπλέκονται στο έργο (προστατευόμενες περιοχές, περιοχές
Natura 2000, εθνικά ή διακρατικά πολιτιστικά ή/και βιώσιμα δίκτυα κινητικότητας κ.λπ.).
 Δράση Τ1.2 – Εκπόνηση Διακρατικού Σχεδίου Δράσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
και τα υποδείγματα που θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή
στα εξής:
1) Διακρατικό κοινό πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους μεσολαβητές της χωρικής ανάπτυξης (σε
τοπικό επίπεδο). Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν περίπου 3-4 άτομα/εθελοντές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και από τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, τα οποία θα
εκπαιδευθούν στον ρόλο του μεσολαβητή για την υποστήριξη διαδικασιών συμμετοχής, συγκέντρωσης και κινητοποίησης των ενδογενών πόρων. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη και θα έχει διάρκεια μία ημέρα. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση του σεμιναρίου (διαμόρφωση και εκτύπωση προγράμματος, προετοιμασία και εκτύπωση παρουσιάσεων), καθώς και τις δαπάνες catering (1 coffee break και 1 light lunch για 20-25 άτομα περίπου). Τα σχετικά παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν το πρόγραμμα, λίστα συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, θέματα που καλύφθηκαν, αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων, απολογιστική έκθεση
του προγράμματος επιμόρφωσης κ.λπ. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους μεσολαβητές θα
λάβει χώρα μαζί με την συνάντηση των εταίρων του έργου καθώς και του διεθνές συνεδρίου του
έργου με πιθανή ημερομηνία το Νοέμβριο του 2020.
2) Προσχέδιο Διακρατικού Σχεδίου Δράσης. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη συνεισφορά της Αναθέτουσας Αρχής στο συγκεκριμένο παραδοτέο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα
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υποδείγματα που θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας).
3) Δημόσια συζήτηση του Προσχεδίου Διακρατικού Σχεδίου Δράσης σε τοπικό επίπεδο. Η δημόσια συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή 4-5 γενικών και θεματικών forum / ομάδων
εστίασης (focus groups) στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή συνολικά 5-6 ατόμων ανά ομάδα, με
σκοπό τη συγκέντρωση ανατροφοδότησης και ιδεών επί του σχεδίου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει
τον συντονισμό της δημόσιας συζήτησης (διαμόρφωση και εκτύπωση προγράμματος, προετοιμασία και εκτύπωση παρουσιάσεων), τη διενέργεια της δημόσιας συζήτησης, καθώς και τις δαπάνες catering (1 coffee break για 30 άτομα συνολικά). Τα σχετικά παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν το πρόγραμμα, λίστα συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, θέματα που καλύφθηκαν,
αξιολογήσεις των συμμετεχόντων κ.λπ.
4) Τελικό Διακρατικό Σχέδιο Δράσης. Με βάση τις συλλεχθείσες ιδέες και προτάσεις από τη δημόσια συζήτηση στη Θεσσαλονίκη, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη συνεισφορά της Αναθέτουσας
Αρχής στο συγκεκριμένο παραδοτέο, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα υποδείγματα που θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας).
 Δράση Τ1.3 – Ανάπτυξη του μοντέλου «αυθεντικών χωριών» που θα εφαρμοστεί στα πιλοτικά
χωριά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα υποδείγματα που θα παρασχεθούν από
τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας). Συγκεκριμένα, ο
Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στα εξής:
1) Συμμετοχική διαδικασία για τον ορισμό του μοντέλου ανάπτυξης «αυθεντικών χωριών». Οι μεσολαβητές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που θα έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο
της δράσης Τ1.2, υπό την καθοδήγηση του συντονιστή εταίρου του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας) και της Αναθέτουσας Αρχής, θα συντονίσουν την ανάπτυξη του μοντέλου «αυθεντικών χωριών» σε περιφερειακό επίπεδο, εμπλέκοντας εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετι κές εργασίες.
2) Δημιουργία της αλυσίδας εφοδιασμού των υπηρεσιών των «αυθεντικών χωριών». Με βάση τα
ευρήματα της συμμετοχικής διαδικασίας που θα έχει υλοποιηθεί κατά το προηγούμενο στάδιο,
το «αυθεντικό χωριό» που θα επιλεχθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα οργανώσει
την αλυσίδα εφοδιασμού των υπηρεσιών προσαρμοσμένης στις δικές του πολιτιστικές και φυσικές ιδιαιτερότητες, καθώς και της τοπικά διαθέσιμης τεχνογνωσίας, με σκοπό τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων και της τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής. Ο Ανάδοχος θα
υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
3) Έναρξη συνεταιριστικών επιχειρήσεων για τη διαχείριση των «αυθεντικών χωριών». Στην πιλοτική περιοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα διάφορα εμπλεκόμενα μέρη θα συστήσουν μια οικονομική οντότητα που θα είναι επιφορτισμένη με τη διοίκηση και προώθηση των
υπηρεσιών προς τις τοπικές κοινότητες και τους τουρίστες, υπό την καθοδήγηση των μεσολαβητών που θα έχουν επιλεχθεί και εκπαιδευθεί στο πλαίσιο της δράσης Τ1.2 και με τον συντονισμό
του συντονιστή εταίρου του ΠΕ Τ1 (Σύνδεσμος Αυθεντικών Χωριών της Ιταλίας) και της Ανα-
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θέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασί ες.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕ Τ1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(σε Ευρώ με ΦΠΑ)

Τ1.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
(στη συγκεκριμένη αναφορά θα περιλαμβάνεται
μία ξεχωριστή ειδική αναφορά για το πρόγραμμα
επιμόρφωσης των μεσολαβητών που θα λάβει
χώρα στη Θεσσαλονίκη

31/12/2020

9.370,00

Τ1.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

30/06/2021

12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
3.

21.370,00

Υποστήριξη στην Υλοποίηση Πιλοτικών Επιδεικτικών Δράσεων (Πακέτο Εργασίας Τ2):
Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες δράσεις:
 Δράση Τ2.1 – Σχεδίαση και υλοποίηση των πιλοτικών επιδεικτικών δράσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τα υποδείγματα που θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο του
ΠΕ Τ2 (Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης Koper – Capodistria). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα
υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στα εξής:
1) Σχεδίαση οριζόντιας πιλοτικής δράσης. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους λοιπούς
εταίρους, θα συμμετάσχει στη σχεδίαση της κοινής οριζόντιας πιλοτικής δράσης (με βάση το μοντέλο της «φιλόξενης κοινότητας»), η οποία και θα εξειδικευθεί σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο
μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων/καθηκόντων: μελέτες σκοπιμότητας για τον εντοπισμό
συστημάτων διάχυσης φιλοξενίας, δημιουργία οργανισμών συνεργασίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, υλοποίηση σημείων πληροφόρησης, εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων επικοινωνίας των τουριστικών προσφορών, διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τοπικούς οικονομικούς φορείς. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
2) Δημιουργία διακρατικών κοινών ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση θεματικών πιλοτικών δράσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή, σε συνεργασία με τους λοιπούς εταίρους, θα
συμμετάσχει στη διαμόρφωση 3 ομάδων για τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
κοινής θεματικής πιλοτικής δράσης. Ενδεικτικά, οι ομάδες θα εστιάσουν στα ακόλουθα θέματα:
Επανεκπαίδευση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τοπίου (π.χ.
ολοκληρωμένη αποκατάσταση μικρών μουσείων, εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για την
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, συλλογικές δράσεις για τη συντήρηση και
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών τοπίων).
Αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας (π.χ. δίκτυα συνεργασίας μεταξύ τοπικών παραγωγών,
εργαστήρια τοπικής τεχνογνωσίας, συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια και ερευνητικά
κέντρα).
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Πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη κινητικότητα (π.χ. νέες διαδρομές ποδηλασίας-πεζοπορίας, νέες
συνδέσεις μεταξύ των περιφερειακών/περιθωριοποιημένων περιοχών με τους κύριους
μεταφορικούς κόμβους).
Τουριστική αξιοποίηση των πόλων έλξης (π.χ. ολοκληρωμένη προώθηση, αξιοποίηση των
ενδογενών οικοσυστημικών πόρων, ενεργοποίηση οικολογικών πρακτικών χωρικής
συντήρησης).
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
3) Εκπόνηση Περιφερειακής Αναφοράς Πιλοτικής Δράσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει αναφορά με τα αποτελέσματα, τα ευρήματα, τα κρίσιμα σημεία και τα μαθήματα από την υλοποίηση τόσο της οριζόντιας πιλοτικής δράσης όσο και της πιλοτικής δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
4) Εκπόνηση Διακρατικής Αναφοράς με τα Αποτελέσματα των Πιλοτικών Δράσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συνεισφέρει στην προετοιμασία της διακρατικής αναφοράς, η οποία θα αποτελέσει
σύνθεση των περιφερειακών αναφορών και θα παράσχει χρήσιμες και τεκμηριωμένες προτάσεις
για το πώς οι ίδιες λύσεις (π.χ. «φιλόξενες κοινότητες») έχουν εφαρμοστεί σε διαφορετικά χωρικά πλαίσια και έχουν επηρεάσει το πολιτιστικό και φυσικό τοπίο. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την
Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕ Τ2

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(σε Ευρώ με ΦΠΑ)

Τ2.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

31/12/2021

8.000,00

Τ2.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

31/07/2022

18.740,00

ΣΥΝΟΛΟ

4.

26.740,00

Υποστήριξη στην Εγκαθίδρυση Διακρατικού Δικτύου «Αυθεντικών Χωριών» (Πακέτο Εργασίας Τ3):
Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στις ακόλουθες δράσεις:
 Δράση Τ3.1 – Εγκαθίδρυση του Δικτύου και Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές και τα υποδείγματα που θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο
του ΠΕ Τ3 (Περιφέρεια Emilia-Romagna). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στα εξής:
1) Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο θα αποτελείται από μια σειρά άρθρων σχετικών
με τον σκοπό, τους ρόλους, το μοντέλο διακυβέρνησης, οργανωτικές και οικονομικές λεπτομέρειες, την προσχώρηση νέων μελών κ.λπ. του Διακρατικού Δικτύου «Αυθεντικών Χωριών». Το
Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογραφεί από όλους τους εταίρους του έργου ADRIONET, συμπερι-

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

60

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

λαμβανομένης της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε
όλες τις σχετικές εργασίες.
2) Εγκαθίδρυση Δικτύου ADRIONET και προβολή του σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα οργανώσει τη δημόσια παρουσίαση του Δικτύου στην επικράτειά της. Ο
Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
 Δράση Τ3.2 – Ανάπτυξη Διαδικτυακής Διακρατικής Πλατφόρμας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές του συντονιστή εταίρου του ΠΕ Τ3 (Περιφέρεια Emilia-Romagna), ο οποίος και είναι
υπεύθυνος για την ανάπτυξή της. Η πλατφόρμα θα συλλέγει, τεκμηριώνει και διαδίδει κάθε χρήσιμη εμπειρία ολοκληρωμένης χωρικής βελτίωσης/αναγέννησης σε λεκάνες ποταμών/λιμνών και
σε λοφώδεις/περιθωριοποιημένες/περιφερειακές περιοχές. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την
Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
 Δράση Τ3.3 – Σχεδίαση Εγχειριδίου Διάδοσης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή εταίρου του ΠΕ Τ3 (Περιφέρεια Emilia-Romagna), ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη
σχεδίασή του. Το εγχειρίδιο θα βασιστεί στα ευρήματα και τις προτάσεις του έργου ADRIONET
και θα έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση των χωρικών στρατηγικών σε άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
Στο πλαίσιο της δράσης αυτής περιλαμβάνεται επίσης η διοργάνωση μιας δημόσιας συνάντησης
στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του δικτύου των «Αυθεντικών Χωριών». Ο ανάδοχος θα
αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών αναφορικά με τη διοργάνωση της
συνάντησης, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή:
1. Αίθουσα για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Η χωρητικότητα της αίθουσας
αυτής θα εξεταστεί ανάλογα με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν θα ξεπερνά τα 30 άτομα.
2. Απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα), δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
3. Εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων για maximum 30
συμμετέχοντες. Ειδικότερα, σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη
διάρκεια της συνάντησης, το catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ ή τσάι για
κάθε διάλειμμα και ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα.
4. Απολογιστική έκθεση της συνάντησης του έργου.
 Δράση Τ3.4 – Εκπόνηση Σχεδίου Βιωσιμότητας μετά την Ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή εταίρου του ΠΕ Τ3 (Περιφέρεια Emilia-Romagna). Το
σχέδιο θα αποσκοπεί στην εξασφάλιση της μεσο-μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων, εκροών και αποτελεσμάτων του ADRIONET (δίκτυο αυθεντικών χωριών, διαδικτυακή
πλατφόρμα, ενσωμάτωση σε πολιτικές). Στην προετοιμασία του σχεδίου θα συνεισφέρουν όλοι
οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εταίροι θα δεσμευθούν επίσης για
την υλοποίηση του σχεδίου μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την
Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕ Τ3

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

61

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

(σε Ευρώ με ΦΠΑ)
Τ3.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
(στη συγκεκριμένη αναφορά θα περιλαμβάνεται
μία ξεχωριστή ειδική αναφορά για τη δημόσια
συνάντηση παρουσίασης του δικτύου των
«Αυθεντικών Χωριών» που θα λάβει χώρα στη
Θεσσαλονίκη (κόστος διεξαγωγής 1.170€)

31/12/2021

7.170,00

Τ3.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

31/07/2022

14.900,00

ΣΥΝΟΛΟ

5.

22.070,00

Υποστήριξη στην Επικοινωνία του Έργου (Πακέτο Εργασίας C):
Περιλαμβάνει την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας και
διάχυσης και, συγκεκριμένα:
 Δράση C.1 – Δραστηριότητες Εκκίνησης συμπεριλαμβανομένης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
και του Διαδικτυακού Τόπου του έργου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή εταίρου του ΠΕ C (Περιφερειακός Οργανισμός Κοινωνικοοικονομικής Ανάπτυξης Banat). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη συνεισφορά της Αναθέτουσας Αρχής στα εξής:
1) Εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνίας Έργου, το οποίο θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τον
τρόπο επιτυχούς επικοινωνίας των στόχων, των παραδοτέων, των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων του έργου. Θα περιλαμβάνει σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας, στρατηγική κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, και προσέγγιση διάδοσης. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα
Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
2) Αξιολόγηση Επικοινωνίας, σύμφωνα με συγκεκριμένα υποδείγματα που θα περιλαμβάνουν
δείκτες και εργαλεία (π.χ. συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις, ερωτηματολόγια ικανοποίησης, επισκέψεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). Όλοι οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Αναθέτουσας Αρχής, θα κάνουν χρήση των συγκεκριμένων υποδειγμάτων, προκειμένου να ετοιμάσουν την Ενδιάμεση και την Τελική Αναφορά Αξιολόγησης Επικοινωνίας του έργου. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
 Δράση C.2 – Δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή εταίρου

του ΠΕ C. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη συνεισφορά της Αναθέτουσας Αρχής στις
επιστημονικές εκδόσεις του έργου, οι οποίες θα αφορούν στις εκροές του έργου και θα ετοιμαστούν στα Αγγλικά ως εργαλείο κεφαλαιοποίησης και μεταφερσιμότητας (η μετάφρασή τους στις
εθνικές γλώσσες των εταίρων είναι προαιρετική). Όλοι οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της
Αναθέτουσας Αρχής, θα συνεισφέρουν στις σχετικές δημοσιεύσεις. Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει
την Αναθέτουσα Αρχή σε όλες τις σχετικές εργασίες.
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 Δράση C.3 – Δημόσιες Εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή
εταίρου του ΠΕ C. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στα εξής:
1) Συμμετοχή στις 2 Διακρατικές Εκδηλώσεις του έργου (οι οποίες θα διεξαχθούν παράλληλα με
τις συναντήσεις του έργου στο πλαίσιο του ΠΕ Μ).
2) Διοργάνωση 2 τοπικών/περιφερειακών εκδηλώσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση των 2 τοπικών/περιφερειακών εκδηλώσεων (διαμόρφωση και εκτύπωση προγράμματος, προετοιμασία και εκτύπωση παρουσιάσεων), τη διενέργειά τους (εισηγήσεις), καθώς και τις δαπάνες catering (1 coffee break και 1 light lunch για
30 άτομα ανά εκδήλωση κατά μέσο όρο). Τα σχετικά παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν το πρόγραμμα, λίστα συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, θέματα που καλύφθηκαν, αξιολογήσεις των συμμετεχόντων, απολογιστική αναφορά των εκδηλώσεων κ.λπ.
3) Διοργάνωση ενός συνεδρίου του έργου στη Θεσσαλονίκη με πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής
τον Νοέμβριο του 2020. Το συνέδριο θα λάβει χώρα μαζί με τη συνάντηση των εταίρων του
έργου καθώς και του προγράμματος επιμόρφωσης των μεσολαβητών. Στο πλαίσιο της
δράσης αυτής του ΠΕ C ο ανάδοχος θα αναλάβει το κόστος των παρακάτω ενεργειών,
σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή:
o Ενημερωτικό υλικό στους συμμετέχοντες στο συνέδριο.
o Αίθουσα για τη διοργάνωση της συνάντησης αυτής. Η χωρητικότητα της αίθουσας
αυτής θα εξεταστεί ανάλογα με τη συμμετοχή.
o Απαραίτητο εξοπλισμό (οπτικοακουστικά μέσα), δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο.
o Εφοδιασμό με catering κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Ειδικότερα, σε
συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή και ανάλογα με τη διάρκεια της συνάντησης, το
catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο καφέ ή τσάι για κάθε διάλειμμα και ελαφρύ
μεσημεριανό γεύμα.
o Απολογιστική έκθεση του διεθνούς συνεδρίου του έργου.
4) Προετοιμασία Αναφοράς Συμμετοχικής Διαδικασίας Σχεδιασμού για την Αναθέτουσα Αρχή,
στην οποία θα παρουσιάζεται ο τρόπος συμμετοχής των ομάδων-στόχος, τα εργαλεία συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού που χρησιμοποιήθηκαν και αποδείχτηκαν ως τα πλέον επιτυχή, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η συμμετοχική διαδικασία σχεδιασμού απέτρεψε συγκρούσεις και εναρμόνισε διαφορετικές απόψεις.
3) Συμμετοχή στο Τελικό Συνέδριο του έργου (το οποίο θα διεξαχθεί παράλληλα με την τελική
συνάντηση του έργου στο πλαίσιο του ΠΕ Μ) που θα παρουσιάσει τα ορόσημα του έργου στο
ευρύ κοινό με τη χρήση πολυμέσων (βίντεο), πληροφοριακού υλικού και άλλων εργαλείων.
 Δράση C.4 – Προωθητικό Υλικό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή εταίρου του ΠΕ C. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στα εξής:
1) Μετάφραση του προωθητικού υλικού από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και εκτύπωση. Το προωθητικό υλικό που θα πρέπει να εκτυπωθεί στα Ελληνικά, περιλαμβάνει 2 roll-up banners και 50
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folders. Οι προδιαγραφές εκτύπωσης θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ C, ο
οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σχεδίαση του υλικού.
2) Μετάφραση του φυλλαδίου του έργου από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και εκτύπωση 50 Ελληνικών φυλλαδίων. Οι προδιαγραφές εκτύπωσης θα παρασχεθούν από τον συντονιστή εταίρο του
ΠΕ C, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σχεδίαση του φυλλαδίου.
3) Παραγωγή λοιπού υλικού έργου και, συγκεκριμένα, 30 τεμαχίων συνολικά από διάφορα gadgets (στυλό, τσάντες, καπέλα, USBs κ.ά.).
 Δράση C.5 – Ψηφιακές Δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και
των Πολυμέσων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του συντονιστή εταίρου του ΠΕ C. Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει τη συνεισφορά της Αναθέτουσας Αρχής στα εξής:
1) Προετοιμασία ενδιάμεσης και τελικής αναφοράς για τις δραστηριότητες στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης του έργου (Facebook, YouTube, Instagram) που θα έχουν αναπτυχθεί στα Αγγλικά από
τον συντονιστή εταίρο του ΠΕ C.
2) Δημιουργία περιεχομένου (νέα, εκδηλώσεις, υλικό) για τον διαδικτυακό τόπο του έργου που
θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Interreg ADRION (https://www.adrioninterreg.eu/index.php/projects/).
3) Δημιουργία βίντεο διάρκειας 15’’-30’’ στα Ελληνικά και με υπότιτλους στα Αγγλικά, σύμφωνα
με κοινό σενάριο και δομή λήψης, το οποίο στη συνέχεια θα ενσωματωθεί από τον συντονιστή
εταίρο του ΠΕ C σε ενιαίο βίντεο του έργου (με τα βίντεο όλων των εταίρων), για να προβάλλεται
στις δημόσιες εκδηλώσεις του έργου.
4) Προβολή στα ΜΜΕ (δελτία τύπου, συνεντεύξεις, ενημερωτικά δελτία κ.λπ.) και Κατάλογος Κοινών-Στόχος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΕ C

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(σε Ευρώ με ΦΠΑ)

C.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
(στη συγκεκριμένη αναφορά θα περιλαμβάνεται
μία ξεχωριστή ειδική αναφορά για το διεθνές
συνέδριο του έργου που θα λάβει χώρα στη
Θεσσαλονίκη)

31/12/2020

5.070,00

C.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

30/06/2021

2.300,00

C.3. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

31/12/2021

2.050,00

C.4. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
(στη συγκεκριμένη αναφορά θα περιλαμβάνεται
μία ξεχωριστή ειδική αναφορά των 2
τοπικών/περιφερειακών εκδηλώσεων του έργου
που θα λάβουν χώρα στη Θεσσαλονίκη -κόστος

31/07/2022

7.150,00
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διεξαγωγής 2.000€)
ΣΥΝΟΛΟ

16.570,00

Τα παραδοτέα ανά πακέτο εργασίας και ανά περίοδο υποβολής, καθώς και ο προϋπολογισμός τους αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πακέτα Εργασίας / Δράσεις
ΠΕ Μ - Δράση Μ2 (Συναντήσεις
έργου)
ΠΕ Μ - Δράση Μ2 (Διαχείριση του
έργου), Δράση Μ3 (Οικονομική
Διαχείριση του έργου) και Δράση
Μ4 (Διαχείριση Ποιότητας του έργου)
ΠΕ Τ1 – Δράση Τ1.1 (Χαρτογράφηση περιοχών)
ΠΕ Τ1 – Δράση Τ1.2 (Σχέδιο
Δράσης) και Δράση Τ1.3 (Ανάπτυξη του μοντέλου «αυθεντικών χωριών»)

ΠΕ Τ2 – Δράση Τ2.1 (Σχεδίαση οριζόντιας πιλοτικής δράσης)
ΠΕ Τ2 – Δράση Τ2.1 (Δημιουργία
διακρατικών κοινών ομάδων εργασίας για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση θεματικών πιλοτικών
δράσεων)
ΠΕ Τ2 – Δράση Τ2.1 (Εκπόνηση Περιφερειακής Αναφοράς Πιλοτικής
Δράσης)
ΠΕ Τ2 – Δράση Τ2.1 (Εκπόνηση
Διακρατικής Αναφοράς με τα Αποτελέσματα των Πιλοτικών Δράσεων)
ΠΕ Τ3 – Δράση Τ3.1 (Υπογραφή
Μνημονίου Συνεργασίας)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος 1η
31/12/2020
2.700 €

Περίοδος 2η
30/06/2021

Περίοδος 3η
31/12/2021

Περίοδος 4η
31/07/2022

3.750 €

2.750 €

2.750 €

3.790 €

8.000 €
1.370 €
(πρόγραμμα
επιμόρφωσης
για τους μεσολαβητές )

12.000 €
(περιλαμβάνεται
δημόσια συζήτηση με τη
μορφή 4-5 γενικών και θεματικών forum
/ ομάδων)
4.000 €
4.000 €

9.000 €
9.740 €

7.170 €
(περιλαμβά-
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Πακέτα Εργασίας / Δράσεις

Περίοδος 1η
31/12/2020

Περίοδος 2η
30/06/2021

Περίοδος 3η
31/12/2021
νεται η εκδήλωση παρουσίασης δικτύου αυθεντικών
χωριών 1.170
€)

ΠΕ Τ3 – Δράση Τ3.1 (Εγκαθίδρυση
Δικτύου ADRIONET)
ΠΕ Τ3 – Δράση Τ3.2 (Ανάπτυξη
Διαδικτυακής Διακρατικής Πλατφόρμας)
ΠΕ Τ3 – Δράση Τ3.3 (Σχεδίαση Εγχειριδίου Διάδοσης)
ΠΕ Τ3 – Δράση Τ3.4 (Εκπόνηση
Σχεδίου Βιωσιμότητας μετά την
Ολοκλήρωση του Έργου)
ΠΕ C – Δράση C1 (Δραστηριότητες
Εκκίνησης συμπεριλαμβανομένης
της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
και του Διαδικτυακού Τόπου του
έργου)
ΠΕ C – Δράση C2 (Δημοσιεύσεις)
ΠΕ C – Δράση C3 (Δημόσιες Εκδηλώσεις)

ΠΕ C – Δράση C4 (Προωθητικό
υλικό)
ΠΕ C – Δράση C5 (Ψηφιακές
δράσεις)
ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 4η
31/07/2022

5.000 €
2.500 €
2.500 €
4.900 €

500 €
(Σχέδιο Επικοινωνίας Έργου)

2.120 €
(περιλαμβάνεται το συνέδριο του έργου 1.570 €)

500 €
(Εφαρμογή
σχεδίου)

500 € (Εφαρμογή σχεδίου)

750 €

500 €
2.000 €
(περιλαμβάνονται οι 2 τοπικές/ περιφερειακές εκδηλώσεις)
1.350 €

500 €

350 €
2.100 €

1.300 €

1.300 €

2.800 €

20.890 €

17.050 €

19.970 €

44.580 €

Ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 4 αναφορές τεχνικής υποστήριξης:


Η 1η αναφορά τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνει το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης
μέχρι 31/12/2020



Η 2η αναφορά τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνει το διάστημα από 1/01/2021 μέχρι 30/06/2021



Η 3η αναφορά τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνει το διάστημα από 1/07/2021 μέχρι 31/12/2021
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Η 4η αναφορά τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνει το διάστημα από 1/01/2022 μέχρι 31/07/2022.

Στις ανωτέρω αναφορές ο ανάδοχος θα περιγράφει και θα αναλύει τις ενέργειες που έκανε σε κάθε περίο δο αναφοράς για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας του έργου και θα επισυνάπτει και τα επιμέρους
παραδοτέα. Εφόσον για κάποια από τα ανωτέρω παραδοτέα ο επικεφαλής εταίρος έχει θέσει χρόνο ολοκλήρωσης συντομότερο από τη λήξη του αντιστοίχου εξαμήνου αναφοράς, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τα συγκεκριμένα παραδοτέα σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής εταίρου και να
μην περιμένει την ολοκλήρωση του εξαμήνου για να τα παραδώσει.

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ & ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και να
παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να
υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με τους όρους που
περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Παραρτήματος Ι, και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται
στo άρθρο 6.2 της διακήρυξης.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής,
εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται
από το Πρόγραμμα Interreg ADRION 2014-2020 (όπως π.χ. των Διοικητικών Δομών του Προγράμματος).
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να
τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, ο Ανάδοχος συντάσσει παραδοτέα, εκθέσεις ή αναφορές για
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 του
Κεφαλαίου 2 του παρόντος Παραρτήματος Ι, στο πλαίσιο της υλοποίησης των καθηκόντων του. Όλα τα εν
λόγω παραδοτέα συντάσσονται υποχρεωτικά στα Αγγλικά, εκτός εάν άλλως αναφέρεται στα επιμέρους
παραδοτέα που παρουσιάζονται στην παράγραφο 2.2.
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Τα επιμέρους παραδοτέα του Αναδόχου υποβάλλονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται
στην παράγραφο 2.2 του Κεφαλαίου 2 του παρόντος Παραρτήματος Ι. Αναλυτικότερο – εφόσον απαιτηθεί
– χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ADRIONET θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον
Ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να δημιουργήσει, με δική του ευθύνη και χρησιμοποιώντας την εμπειρία
του, την κατάλληλη Ομάδα Έργου που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου. Η σύνθεση και τα
προσόντα των στελεχών της προτεινομένης, από τον Ανάδοχο, Ομάδας Έργου θα αποτελέσει ένα από τα
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στοιχεία αξιολόγησης του Αναδόχου κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας επιλογής (έλεγχος
δικαιολογητικών και ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής).
Κατά τη φάση της τεχνικής αξιολόγησης θα μελετηθεί διεξοδικά και θα βαθμολογηθεί αποκλειστικά και
μόνο η επάρκεια, η πληρότητα και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος διοίκησης και
οργάνωσης της Ομάδας Έργου, καθώς επίσης και η καταλληλότητα της προτεινόμενης στελέχωσης και η
αποτελεσματικότητα της κατανομής αρμοδιοτήτων σε επιμέρους υπο-ομάδες και στελέχη της Ομάδας
Έργου.
Πιο συγκεκριμένα, η οργανωτική δομή της Ομάδας Έργου του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να
διασφαλίζει την αποδοτική συνεργασία του με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, τον
αποτελεσματικό συντονισμό και την αποδοτική συνεργασία των μελών της Ομάδας Έργου και να
περιγράφει με σαφήνεια όλους τους απαιτούμενους ρόλους και ευθύνες.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να:


Ορίσει Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα ηγείται της Ομάδας Έργου και θα εκπροσωπεί τον Ανάδοχο
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.



Ορίσει τη δομή και διαμόρφωση της Ομάδας Έργου και το ακριβές αντικείμενο του κάθε
στελέχους της.



Ορίσει αναλυτικό οργανόγραμμα της προτεινόμενης Ομάδας Έργου και να προτείνει συγκεκριμένο
σύστημα διοίκησης του Έργου.



Υποβάλλει λίστα στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου παρουσιάζοντας
μαζί με τα στελέχη-μέλη της Ομάδας Έργου και τυχόν υπεργολάβους που ενδεχομένως να
χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου.



Προσκομίσει αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV της παρούσας.



Συμπληρώσει τον κατάλογο στελεχών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου του Αναδόχου,
σύντομα βιογραφικά τους στοιχεία, αναφορά ετών επαγγελματικής εμπειρίας σε ανάλογα έργα
και επισήμανση της θέσης τους ως προς το προηγούμενο οργανωτικό σχήμα, σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα:
Κατάλογος Στελεχών Ομάδας Έργου

Α/Α

ΟΝΟΜΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΥΝΤΟΜΑ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Σημειώνεται ότι -πέραν περιπτώσεων αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας- δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο η
αλλαγή/αντικατάσταση των δηλωθέντων στελεχών της Ομάδας Έργου, σε περίπτωση κατακύρωσης του

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

68

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

έργου σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η αντικατάσταση αυτή να γίνεται με στελέχη ανάλογων
προσόντων και εμπειρίας και να τυγχάνει της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και κάθε
παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και κάθε πιθανό έξοδο για την εκτέλεση του έργου,
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου και αποτελούν μέρος της αμοιβής του Αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ.
Το πρότυπο ΤΕΥΔ ανταποκρίνεται:
α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της
σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και
β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω
της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο https://espdint.eprocurement.gov.gr/
τη σχετική απάντηση τους μεταφορτώνοντας το αρχείο XML.
Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά στο ΕΣΗΔΗΣ ως
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΤΕΥΔ ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 της
παρούσας.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. διατίθεται επίσης σε μορφή αρχείων τύπου xml και .pdf. και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον εν λόγω ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυήσεων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ...

1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ (ή σε περίπτωση
ένωσης προσώπων υπέρ των (1) …………………………, (2) ……………………………, κ.λπ. ατομικά για κάθε ένα
από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης) για ποσό ευρώ ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή
της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του
έργου .............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 –
864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1,
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθε σης της .............., ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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6.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την .....(ημερομηνία)..... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της
εγγύησης. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

7.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2:
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΡΟΣ
..........

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ...

1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ………………….. (ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, υπέρ των (1) …………………………, (2) ……………………………, κ.λπ. ατομικά για κάθε ένα
από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης) για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης …………….. μεταξύ της ................... και της .................

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και
των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 –
864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο
1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθε σης της ................, ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

6.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την .....(ημερομηνία)...... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της
εγγύησης. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας,
με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
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7.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο
Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Μελών Ομάδας Έργου
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Μητρώνυμο:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:

e-mail:

Fax:
Διεύθυνση Κατοικίας:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης
Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο

Εργοδότης
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Θέση και Καθήκοντα
στο Έργο

Περίοδος
(από - έως)

Α/Μ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Η τεχνική προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνταχθεί ως ακολούθως:






ΜΕΡΟΣ Α: Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση
o

Κατανόηση απαιτήσεων έργου

o

Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου

ΜΕΡΟΣ Β: Προγραμματισμός Υλοποίησης
o

Φάσεις - Παραδοτέα έργου

o

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου

ΜΕΡΟΣ Γ: Επάρκεια Ομάδας Έργου
o

Οργανωτική δομή και κατανομή ρόλων για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του
έργου

o

Σύστημα διοίκησης και επικοινωνίας του Αναδόχου με τα αρμόδια όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προσφέροντα). Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ Μ
Μ.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

4.395,16

1.054,84

5.450,00

η

2.217,74

532,26

2.750,00

η

3.024,19

725,81

3.750,00

η

3.056,45

733,55

3.790,00

Τ1.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

7.556,45

1.813,55

9.370,00

Τ1.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

9.677,42

2.322,58

12.000,00

Τ2.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

6.451,61

1.548,39

8.000,00

Τ2.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

15.112,90

3.627,10

18.740,00

Μ.2. 2 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Μ.3. 3 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Μ.4. 4 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΠΕ Τ1

ΠΕ Τ2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

5.782,26

1.387,74

7.170,00

12.016,13

2.883,87

14.900,00

ΠΕ Τ3
Τ3.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
η

Τ3.2. 2 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΠΕ C
C.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

4.088,71

981,29

5.070,00

η

1.854,84

445,16

2.300,00

η

1.653,23

396,77

2.050,00

η

C.4. 4 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

5.766,13

1.383,87

7.150,00

ΣΥΝΟΛΟ

82.653,22

19.836,78

102.490,00

C.2. 2 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
C.3. 3 Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον Προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο Προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Η οικονομική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού την αναλυτική και
τη συνολική κοστολόγηση των παραδοτέων που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, με τη
συμπλήρωση των ακόλουθων δύο (2) πινάκων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ Μ
Μ.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Μ.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Μ.3. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Μ.4. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΠΕ Τ1
Τ1.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Τ1.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΠΕ Τ2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ)

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Τ2.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Τ2.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΠΕ Τ3
Τ3.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
Τ3.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΠΕ C
C.1. 1η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
C.2. 2η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
C.3. 3η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
C.4. 4η Αναφορά Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑ

Αριθμητικώς

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Αυτό το ποσό
συμπληρώνεται στο
σχετικό πεδίο του
ΕΣΗΔΗΣ

Αναλογών ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Τελική τιμή με ΦΠΑ

ΕΥΡΩ

Ολογράφως

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής).
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.
Η τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται η τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η δηλούμενη κατά τα ανωτέρω τιμή, με την
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της
Σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, <……………(ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον <………………..
(όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η
εταιρεία / η κοινοπραξία / η ένωση εταιρειών με την επωνυμία <…………………………………..(επωνυμία)> που εδρεύει
στην <……………ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται νόμιμα από τον <………………….ονοματεπώνυμο> και στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την
αριθμ. Πρωτ.421327(9328)/14-9-2020 Διακήρυξη («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την
<………………….αριθμ. πρωτ.> απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση
του Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο
“ADRIONET - Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 20142020», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

Προκαταρκτικές Διατάξεις
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο.
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των
τηλεομοιοτυπιών.
Έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο “ADRIONET Adriatic-Ionian Network of Authentic Villages” στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020».
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Επιτροπή που συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή για την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την εισήγηση για την παραλαβή των υπηρεσιών και
παραδοτέων του Έργου.
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να
παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Ημέρα: Ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς.
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την
επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του
χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας
μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
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Διακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. <……………………αριθμ. πρωτ.>, με βάση την
οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός την <…………………… ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του
Αναδόχου.
Προσφορά: Η από <……………….. ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του
Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση και
διαχείριση των δράσεων του έργου ADRIONET. Στο πλαίσιο αυτό, ο σκοπός του έργου του Αναδόχου είναι η παροχή
της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να σχεδιασθούν,
προετοιμασθούν, οργανωθούν και υλοποιηθούν έγκαιρα και επιτυχώς οι βασικές δράσεις αρμοδιότητάς της στο
πλαίσιο του έργου ADRIONET.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης,
καθώς επίσης και στα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης, περιλαμβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή του
περιεχομένου του Έργου, των παραδοτέων, της μεθοδολογίας, του χρονοδιαγράμματος, του τρόπου οργάνωσης και
διοίκησης του Έργου, της οργανωτικής δομής του Αναδόχου, των ρόλων και αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κ.λπ.,
έτσι όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριμένο Ανάδοχο βάσει
της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Τα παραδοτέα
και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει, υποβάλλονται στην Ελληνική ή/
και την Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και τα παραρτήματα της παρούσας
Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, στο τεύχος της Διακήρυξης και στην
Προσφορά του Αναδόχου, μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Εντολές) πραγματοποιείται
ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:
Για την Αναθέτουσα Αρχή:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . .
Τηλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . …
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Για τον Ανάδοχο:

Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ταχ. κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ . . . . . . .
Τηλ.: . . . . . . .. . fax. . . . . . . . . …

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου
και την απόδειξή της.
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή
απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση,
πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
7.1.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

7.2.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα αρχή το όνομα,
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης,
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην παρούσα Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / δηλώσεις
συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της
Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει
δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε
από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

7.3.

Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) της Σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της Σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της Σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
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Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής
ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 9. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
9.1.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο,
σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του
Αναδόχου.

9.2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική
παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να διευκολυνθεί στην
επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή
απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος
δύναται να ενεργεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών του
Έργου.

Υποχρεώσεις Αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και
επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
12.1.

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και ο χρόνος ισχύος της είναι μεγαλύτερος της διάρκειας του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

12.2.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου.

12.3.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης δύναται να απομειωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου,
κατά ποσό ανάλογο με το ποσοστό υλοποίησης του έργου που θα αποδεικνύεται με την παραλαβή των
παραδοτέων του αναδόχου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ώστε να αντιστοιχεί κάθε
φορά στο 5% της υπολειπόμενης συμβατικής αξίας του έργου εκτός ΦΠΑ.
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12.4.

Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 24 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός
ΦΠΑ.

12.5.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

12.6.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου..
ΑΡΘΡΟ 13. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13.1.

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

13.2.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Πρόγραμμα Εκτέλεσης – Καθυστερήσεις – Τροποποιήσεις
ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
14.1.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα
υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αναλυτικό πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης,
στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο πίνακας χρονοπρογραμματισμού των δράσεων και παραδοτέων του Έργου,
καθώς επίσης και το διάγραμμα χρονοπρογραμματισμού (Gantt) με τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης
και λήξης όλων των δράσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα της Σύμβασης.

14.2.

Το αναλυτικό πρόγραμμα περιέχει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
α)

τη σειρά, κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που
του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων υλοποίησης,

β)

επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των
επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου,

γ)

άλλες πληροφορίες, τις οποίες μπορεί εύλογα να ζητήσει η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής,

δ)

τις προθεσμίες για την υποβολή των παραδοτέων του Έργου.

Η έγκριση του προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
14.3.

Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα
με το πρόγραμμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή
να το αναθεωρήσει και να υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
15.1.

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την
υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’
απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής ειδικές εκθέσεις για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή
απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.

15.2.

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβές και συστηματικό αρχείο για τα τμήματα του Έργου που προετοιμάζει, υλοποιεί ή
παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής να
επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο ή/και να παίρνει αντίγραφά του.
ΑΡΘΡΟ 16. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της Σύμβασης και διαρκεί έως και τις 31/07/2022.
ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
17.1.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης μετάθεσης του
χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του
χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό τριάντα (30) ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του
χρονοδιαγράμματος, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

17.2.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η
εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για
λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως
σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση
του αιτήματός του και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει εάν
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ, και ειδοποιεί
σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο.

17.3.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

17.4.

Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου ADRIONET αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική
παράταση του έργου, και αυτό το αίτημα γίνει δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος Interreg
ADRION 2014-2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία.

17.5.

Είναι δυνατή η μετάθεση του χρονοδιαγράμματος του Έργου σε περίπτωση που η οποιαδήποτε τμηματική
πληρωμή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 23 της παρούσας Σύμβασης, καθυστερήσει πλέον
των τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των αντιστοίχων παραδοτέων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο χρόνος της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος θα είναι όσος και ο
χρόνος καθυστέρησης της ανωτέρω τμηματικής πληρωμής.
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

18.1.

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη
Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
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18.2.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την
άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

18.3.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.

18.4.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

18.5.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο.

Παραδοτέα και Υπηρεσίες
ΑΡΘΡΟ 19. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
19.1.

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης, καθώς και ο
τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στα
Παραρτήματα της Σύμβασης και την από <…ημερομηνία…> Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

19.2.

Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, θα
πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην
αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη
Σύμβαση, και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.

19.3.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και τον χρόνο παράδοσής τους,
έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις φάσεις του Έργου έχει
στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την
Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των προβλεπομένων στην
παρούσα, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού.

19.4.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου δεν εκτελείται
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με
την πορεία του εν λόγω τμήματος του Έργου. Ο Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές
υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.
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ΑΡΘΡΟ 20. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20.1.

Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση
της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος,
μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει,
χωρίς περιορισμό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης σε
παρόμοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου.

20.2.

Εάν τρίτοι αποδεικνύουν δικαιώματα επί των υπηρεσιών που παρέχει ο Ανάδοχος, με αποτέλεσμα η
Αναθέτουσα Αρχή να εμποδίζεται στη χρήση τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες
σε κάθε πρόσφορη ενέργεια για την παροχή ποσοτικά και ποιοτικά ίσων υπηρεσιών επί των οποίων τρίτοι
δεν θα έχουν τέτοια δικαιώματα.

20.3.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή, εν γένει, ενδίκου βοηθήματος κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει
αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί,
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση,
ο Ανάδοχος, αφενός, βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ
αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων και, αφετέρου,
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από
ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή, εν γένει, του ενδίκου βοηθήματος.

Πληρωμές
ΑΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
21.1.

Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα αναγκαία
στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα
εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την
υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως:
α)

τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που
προβλέπονται στη Σύμβαση

β)

τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου

γ)

τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών.

21.2.

Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση πληρωμής, καθώς και
αναλυτική κατάσταση, μαζί με αποδείξεις, τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών ή άλλα απαραίτητα
δικαιολογητικά έγγραφα για τα ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση.

21.3.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων και των λοιπών
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής.
Σε περίπτωση που απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, σύμφωνα με τη Σύμβαση, γίνεται
σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο.
ΑΡΘΡΟ 22. ΤΙΜΗΜΑ
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Το Συμβατικό Τίμημα για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ορίζεται στο ποσό των …………………… (…………,.. €)
πλέον ΦΠΑ 24%, και θα καλυφθεί κατά 85% από το Πρόγραμμα Interreg ADRION 2014-2020 και κατά 15% από
Εθνικούς Πόρους.
ΑΡΘΡΟ 23. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
23.1.

Το ποσόν της αμοιβής του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί σε αυτόν σύμφωνα με τις
φάσεις ολοκλήρωσης της υλοποίησης του έργου, όπως εμφανίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και στο
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου ADRIONET. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 4 πληρωμές σε
συνέχεια της παράδοσης από τον ανάδοχο των 4 αναφορών και της παραλαβής τους από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής ως ακολούθως:
 1η πληρωμή μετά την παράδοση της 1ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (31/12/2020)
ποσού……………….. (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου)
 2η πληρωμή μετά την παράδοση της 2ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (30/06/2021)
ποσού………………….. (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου)
 3η πληρωμή μετά την παράδοση της 3ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (31/12/2021)
ποσού……………….. (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου)
 4η πληρωμή μετά την παράδοση της 4ης Αναφοράς Τεχνικής Υποστήριξης Αναδόχου (31/07/2022)
ποσού…………………. (σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου).

23.2.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.

23.3.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

23.4.

Τα μέρη ρητά αναγνωρίζουν ότι στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται κάθε
δαπάνη και τα πάσης φύσεως έξοδα που έχουν σχέση με το παρασχεθησόμενο από τον Ανάδοχο έργο έτσι,
ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μην επιβαρυνθεί με κανένα επιπλέον ποσό πέραν του ως άνω συμφωνηθέντος
τιμήματος, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.

23.5.

Ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για το συγκεκριμένο Έργο, πέραν
του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής του.

23.6.

Διευκρινίζεται ότι για την αμοιβή του Αναδόχου ουδεμία τιμαριθμική αναπροσαρμογή προβλέπεται.
ΑΡΘΡΟ 24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Παράδοση και Παραλαβή
ΑΡΘΡΟ 25. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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25.1.

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο
και την εισήγηση για την παραλαβή των υπηρεσιών και παραδοτέων του Έργου.

25.2.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

25.3.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή/και παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης
χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, σύμφωνα με τις
επόμενες παραγράφους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.

25.4.

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

25.5.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 25.4 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.

25.6.

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον Ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις, κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

25.7.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από τη σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 26. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

26.1.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

26.2.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της
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σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και
το άρθρο 18 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
26.3.

Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αθέτηση και Καταγγελία της Σύμβασης
ΑΡΘΡΟ 27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της Σύμβασης,
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
28.1.

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση ουσιώδους παράβασης εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη Σύμβαση και ιδιαίτερα, όχι όμως
περιοριστικά, τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου, και δεν έχει αποκαταστήσει
την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής
γραπτής ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, με την οποία επαπειλείται ρητώς η καταγγελία.

28.2.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της Σύμβασης που θα υπογραφεί χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο
Ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του και τις δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί για τις μέχρι της
ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης
αποζημίωσης.
ΑΡΘΡΟ 29. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

29.1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

29.2.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Επίλυση Διαφορών
ΑΡΘΡΟ 30. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

30.1.

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

89

20PROC007316581 2020-09-15
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της ΠΚΜ για το έργο
“ADRIONET” - Interreg ADRION 2014-2020

30.2.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς
σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ
αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

30.3.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός (1) μήνα το
αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, η διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει
από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής
στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς
διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 31. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(εφόσον απαιτείται)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
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