
 
1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
& ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
Λαμία, 30/11/2018 

Αρ. Πρωτ.: 3721 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   
υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για την 

 
 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω 

 «ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ FEMINA - Female participation in 
high-tech enterprises» 

 
Προχπολογιςμόσ:  70.000,00 €  (με Φ.Π.Α.) 

(Με κριτήριο κατακφρωςησ τη ςυμφερότερη προφοράμε βάςη την βζλτιςτη ςχζςη 
ποιότητασ - τιμήσ) 

 
1. τοιχεία Αναθζτουςασ Αρχήσ 
 

Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Καλυβίων 2 

Πόλθ Λαμία 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 351 32 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR122 

Τθλζφωνο 22313-54719 

Φαξ 22313-54720 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pta-ster@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γ. Γουργιϊτθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.pta.stereahellas.gr 

 
τοιχεία Επικοινωνίασ  
α)   Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
Η ςχετικι προκιρυξθ διατίκεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ 
Ελλάδασ, Λεωφ. Καλυβίων 2, 1οσ όροφοσ, 35132 Λαμία, τθλ. 22313-54719). 
 
 
2. τοιχεία Διαδικαςίασ-Χρηματοδότηςη 
Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με εφαρμογι του άρκρου 117 του ν. 4412/16, που αναφζρεται ςτουσ ςυνοπτικοφσ 
διαγωνιςμοφσ.  
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ζργο «FEMINA - Female participation in high-tech enterprises» που ζχει ενταχκεί 
ςτο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «INTERREG EUROPE». 
Η ανωτζρω δαπάνθ κα καλυφκεί ςε ποςοςτό 85% αρχικϊσ από ιδίουσ πόρουσ του Περιφερειακοφ Ταμείου 
Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ και κατόπιν μελλοντικισ πιςτοποίθςθσ δαπανϊν κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του 
ζργου “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνφμιο “FEMINA”, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από 
το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”» και ςε ποςοςτό 15% από εκνικοφσ πόρουσ, από το  Πρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2018, ςτθ ΣΑΕΠ 356/2, ΚΑ 2018ΕΠ35620004. 
 
 
3. υνοπτική Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υλοποίθςθ του ζργου 
“Γυναικεία Επιχειρηματικότητα ςτουσ τομείσ τησ Τψηλήσ Σεχνολογίασ”  (FEMINA – Female Participation in High 
Tech Enterprises), ζργο που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακισ ανάπτυξθσ μζςω του 
προγράμματοσ INTERREG EUROPE 2014 – 2020. 

Το FEMINA εξετάηει πϊσ να εντοπίηει, να εφαρμόςει, να παρακολουκιςει και να αξιολογιςει τα μζτρα εκείνα που 
κα καταργιςουν τα εμπόδια για τθν επιχειρθματικότθτα των γυναικϊν ςτουσ τομείσ τθσ υψθλισ τεχνολογίασ 
κακϊσ και τα εμπόδια για τθν απαςχόλθςθ και τθν εξζλιξθ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ ςτισ μεςαίου μεγζκουσ 
επιχειριςεισ υψθλισ τεχνολογίασ. 

Στο πλαίςιο αυτό, οι εταίροι του FEMINA ςυνεργάηονται ςε διαπεριφερειακό επίπεδο για να επιτφχουν τον γενικό 
τουσ ςτόχο: να εξαςφαλίςουν τθν ενςωμάτωςθ επιλεγμζνων πολιτικϊν με ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν προϊκθςθ 
τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν επιχειρθματικότθτα υψθλισ τεχνολογίασ, με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ των 
εκάςτοτε ςτρατθγικϊν τθσ RIS3. 

Τα κφρια αποτελζςματα του FEMINA είναι τα Σχζδια Δράςθσ, όπου περιγράφονται λεπτομερϊσ οι επικυμθτζσ 
αλλαγζσ, τουσ οποίουσ οι εταίροι και οι επιλεγμζνοι ενδιαφερόμενοι κα εφαρμόςουν και κα παρακολουκοφν ςε 
διάςτθμα 2 ετϊν. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
(CPV) : 79415200-8 - Τπηρεςίεσ παροχήσ ςυμβουλϊν ςε θζματα ςχεδιαςμοφ 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 70.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ 56.451,61€, ΦΠΑ : 13.548,39€). 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ τθ λιξθ του ζργου, ιτοι ζωσ τισ 31.05.2023. 

Αναλυτική περιγραφή του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τησ 
παροφςασ διακήρυξησ. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

 
 
4.  Ημερομηνία Διενζργειασ διαγωνιςμοφ  
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/12/2018 και ϊρα 09:30 π.μ.  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα του Περιφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, (Λ. Καλυβίων 2, 

Τ.Κ. 35132, Λαμία), τθν 12θ του μθνόσ Δεκεμβρίου θμζρα Τετάρτθ, του ζτουσ 2018, ενϊπιον τθσ επιτροπισ 

διενζργειασ / αξιολόγθςθσ  διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, θ οποία κα ςυνεδριάςει 
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ςτθν αίκουςα διαγωνιςμϊν, που βρίςκεται ςτον 1ο όροφο του κτιρίου.  Η ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ 

ορίηεται θ 09:00π.μ. και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν θ 09:30π.μ.   

 
5. Δημοςιότητα 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαφγεια”, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr .  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν 

διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 

 
 

6. Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Η παροφςα Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα (Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Υποδείγματα Οικονομικισ 

Προςφορϊν, Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

2. Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ (Παράρτθμα Ι) 

3. Το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ – Παράρτθμα ΙΙ). 

4. Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ (Παράρτθμα ΙΙΙ). 

5. Υπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ (Παράρτθμα IV) 

6. Σχζδιο Σφμβαςθσ (Παράρτθμα V) 

7. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 

τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 
 
7.  Παροχή Διευκρινίςεων 
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Περιφερειακοφ 
Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθν διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
 
 
8. Γλϊςςα 
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
 
9.  Εγγυήςεισ 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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- Ο προςφζρων, ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να κατακζςει, πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό πζντε επί τοισ 
εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. 
 
 
10. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και διακζτουν 
τθν αντίςτοιχθ εμπειρία. 
 
 

11. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτείται να κατατεκεί από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 
 
 
12. τήριξη ςτην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ 
παραγράφου 2.2.5 και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, τθσ παραγράφου 2.2.6 να 
ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται και ςυγκεκριμζνα ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
με τον τρίτο φορζα. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ πρόκειται να ανακζςει εργαςίεσ ςτο φορζα ςτον 
οποίο ςτθρίηεται, αυτζσ πρζπει να αποτυπϊνονται αναλυτικά ςτο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό. 
 
 
13. Κριτήρια Ανάθεςησ  
Κριτιριο κατακφρωςθσ του ζργου είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - 
τιμισ, θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ αντίςτοιχθσ 
οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου. Η τεχνικι προςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 85% 
και θ οικονομικι προςφορά με ςυντελεςτι 15%. 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 

Η βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Προςφορϊν γίνεται με τθ χριςθ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ και αντίςτοιχων 
ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ για κάκε κριτιριο, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον παρακάτω Πίνακα: 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

60% 

Κατανόθςθ των απαιτιςεων του Ζργου και ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςισ του, αποτελεςματικι 
μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου, κατάλλθλθ περιγραφι των παραδοτζων και του χρονοδιαγράμματοσ 

Κ2 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΖΡΓΟΤ 40% 

Επάρκεια ςτθ ςφνκεςθ των ειδικοτιτων για τθν κάλυψθ του ζργου, κατάρτιςθ και αποτελεςματικότθτα τθσ 
οργάνωςθσ και διοίκθςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου, κακϊσ και επάρκεια κάλυψθσ των απαιτιςεων και των 
ιδιαιτεροτιτων του ζργου. Εμπειρία και ςυμμετοχι τθσ ομάδασ ζργου ςε ζργα με ςχετικό τεχνικό – επιςτθμονικό 
αντικείμενο. 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 100% 

 

Κριτήριο Κ1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Η βακμολόγθςθ του κριτθρίου γίνεται με βάςθ τθν περιγραφι του αναδόχου ςχετικά με τθν  ορκότθτα τθσ 
αντίλθψθσ των απαιτιςεων του Ζργου και τθν ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςισ του, τθν 
αποτελεςματικι μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ζργου. Επιπλζον, τθν ανάλυςθ του αντικειμζνου ςε πακζτα 
εργαςίασ, τθν πλθρότθτα και αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ, τθ ρεαλιςτικότθτα τθσ επιμζρουσ 
διάρκειασ των ενδιάμεςων ςταδίων ι βθμάτων. Τζλοσ, οι επιςθμάνςεισ τυχόν κρίςιμων οροςιμων  και 
αλλθλεξαρτιςεων  μεταξφ των  πακζτων εργαςίασ ι/και των επιμζρουσ ενδιάμεςων ςταδίων ι βθμάτων. 

Κριτήριο Κ2:  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

Για να κεωρθκεί ότι τθροφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του κριτθρίου αξιολόγθςθσ κα 
πρζπει θ ομάδα ζργου να απαρτίηεται, κατ’ ελάχιςτο, με τα εξισ μζλθ : 

Ι. Τπεφθυνοσ Ζργου: Ζνα τουλάχιςτον ςτζλεχοσ, Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν 
και αποδεδειγμζνθ δεκαετι εμπειρία ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Διαχείριςθσ, τθσ Παρακολοφκθςθσ, τθσ 
Αξιολόγθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων εκ των οποίων τουλάχιςτον τα ζξι (6) ςε κζςθ υπευκφνου είτε ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα είτε ςε ζργα για τθν υποςτιριξθ φορζων υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων. 

ΙΙ. Τπεφθυνοσ ςχεδιαςμοφ: Ζνα τουλάχιςτον ςτζλεχοσ, Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, με αποδεδειγμζνθ οχταετι 
εμπειρία ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Διαχείριςθσ, τθσ Παρακολοφκθςθσ, τθσ Αξιολόγθςθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων, εκ των οποίων τουλάχιςτον τα ζξι (6) ςε κζςθ υπευκφνου είτε ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα είτε ςε ζργα για τθν υποςτιριξθ φορζων υλοποίθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων. 

ΙΙΙ. Δφο ςτελζχη αυξημζνησ εμπειρίασ: Δφο τουλάχιςτον ςτελζχθ, Πανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ, 
με αποδεδειγμζνθ οκταετι εμπειρία ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Διαχείριςθσ, τθσ Παρακολοφκθςθσ, τθσ 
Αξιολόγθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων. 
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14.  Κατακφρωςη - ςφναψη ςφμβαςησ 
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο . 
 
 
15.  Ενςτάςεισ 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ: 
α. κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, (απόφαςθ κατακφρωςθσ και λοιπζσ εκτελεςτζσ αποφάςεισ). Η 
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
β. κατά τθσ διακιρυξθσ. Η ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. 
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
άρκρα 127 και 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε 
περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  
 
 
16. Διάρκεια τησ φμβαςησ 
Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και ζωσ τθν 31.05.2023. 
Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ 
προκεςμίεσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που παρουςιάηει τθ χρονικι διάρκεια και τθν αλλθλουχία των φάςεων υλοποίθςθσ 
περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ.05/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ 
Προγραμμάτων Του Περιφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Δ 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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