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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Καλυβίων 2 

Ρόλθ Λαμία 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 351 32 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR122 

Τθλζφωνο 22313-54719 

Φαξ 22313-54720 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  pta-ster@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γ. Γουργιϊτθσ 

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

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι oι ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.pta.stereahellas.gr 

 

β) Θ ςχετικι προκιρυξθ διατίκεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι  (Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ, Λεωφ. Καλυβίων 2, 1οσ όροφοσ, 35132 Λαμία, τθλ. 22313-54719). 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με εφαρμογι του άρκρου 117 του ν. 4412/16, που αναφζρεται ςτουσ 
ςυνοπτικοφσ διαγωνιςμοφσ.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ζργο «FEMINA – Female participation in high-techenterprises» που ζχει 
ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ Συνεργαςίασ «INTERREG EUROPE». 

Θ ανωτζρω δαπάνθ κα καλυφκεί ςε ποςοςτό 85% αρχικϊσ από ιδίουσ πόρουσ του Ρεριφερειακοφ 
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  Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2018, ςτθ ΣΑΕΡ 356/2, ΚΑ 2018ΕΡ35620004. 

 

http://www.pste.gov.gr/
http://www.pta.stereahellas.gr/
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υλοποίθςθ του 
ζργου “Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα ςτουσ τομείσ τθσ Υψθλισ Τεχνολογίασ”  (FEMINA – Female 
Participation in High Tech Enterprises), ζργο που ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο 
Ρεριφερειακισ 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 - Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

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

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

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΗΜΑ I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ζχοντασ υπόψθ ιδίωσ τισ διατάξεισ: 

1. Του Νόμου ν.2218/1994  με τίτλο «Κδρυςθ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, τροποποίθςθ διατάξεων 

για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ διατάξεισ», και ειδικότερα τα 

άρκρα 53, 54, 55 & 56, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν,   

2. Του Νόμου ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 190, 191, 192 & 

193. 

3. Του Νόμου Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 Aϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποπιθκεί και 

ιςχφει. 

4. Του Νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ιδίωσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 5 του ν. 

4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016). 

5. Του Νόμου ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Του Νόμου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
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Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

7. Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

8. Του Νόμου ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

9. Του Νόμου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 

ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ”. 

10. Του Νόμου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. Του Νόμου ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 

ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  

μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 

προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 

ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 

αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 

εταιρίεσ”. 

12. Του Νόμου ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

13. Του Νόμου ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

14. Του Νόμου ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα”,  

15. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

16. Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

17. Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

18. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  

κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

19. Τθσ ΥΑ 2141/22-1-1998 (ΦΕΚ 74 Β/4-2-1998) «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ 

των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 40608/19-10-2001 (ΦΕΚ 

1428 Β/22-10-2001) και ιςχφει, 

20. Τθσ ΥΑ 4683/9-02-1998 (ΦΕΚ 140/13-2-1998) «Κανονιςμόσ Ρροςωπικοφ των Ρεριφερειακϊν 

Ταμείων Ανάπτυξθσ, και ειδικότερα το άρκρο 2.2 (ενότθτεσ των υπθρεςιϊν του Ταμείου) και το 

άρκρο 6 (Αρμοδιότθτεσ τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ και Υλοποίθςθσ 

Ρρογραμμάτων),  

21. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.2946/2001, με το οποίο προςετζκθ ςτουσ ςκοποφσ του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ θ παροχι υπθρεςιϊν, θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ εκπόνθςθ 
αναπτυξιακϊν, τεχνοοικονομικϊν, οργανωτικϊν μελετϊν, κακϊσ και θ επίβλεψθ και υλοποίθςθ 
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προγραμμάτων που ανακζτουν ςτο Ταμείο τα Υπουργεία, οι Ο.Τ.Α. Αϋ και Βϋ βακμοφ και τα 
Ν.Ρ.Δ.Δ., 

22. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 300488/ΥΔ/1244/6-4-2016 με τίτλο «Σφςτθμα διαχείριςθσ και 
ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου “Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία” (ΦΕΚ 
1099/Βϋ/19.4.2016)». 

23. Τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων ςτο Ρρόγραμμα «INTERREG EUROPE», Άξονασ 1.2: 
Improving innovation delivery policies. 

24. Τθν ςυμμετοχι του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ εκ μζρουσ 
τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθν υποβλθκείςα πρόταςθ υλοποίθςθσ ζργου με τίτλο 
«FEMINA».  

25. Το από 24-5-2018 (ΡΤΑ/1891/20-6-2018) ζγγραφο του Διευκυντι Ρρογράμματοσ «INTERREG 
EUROPE» περί ζγκριςθσ τθσ πρόταςθσ που υποβλικθκε. 

26. Το εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλικθκε και εγκρίκθκε 
μζςω του επικεφαλισ εταίρου του ζργου, 

27. Τθν αρ.  15/2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ περί Ζγκριςθσ αποδοχισ εκτζλεςθσ του ζργου με τίτλο “Female participation in 
high-tech enterprises” και ακρωνφμιο “FEMINA”, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα 
“INTERREG EUROPE”, δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 25.000,00 ευρϊ από το αποκεματικό του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν κάκε εξαμινου, ζγκριςθσ τθσ 
ςφναψθσ των απαραίτθτων ςυμβάςεων εμπειρογνωμοςφνθσ και παροχισ υπθρεςιϊν και 
εξουςιοδότθςθσ του κ. Ρροζδρου ΔΣ του ΡΤΑ για τθν υπογραφι όλων των απαιτοφμενων 
ςυμβάςεων και εγγράφων. 

28. Το υπογεγραμμζνο subcidy contract με τον επικεφαλισ εταίρο “Arezzo Inovation” για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου με τίτλο “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνφμιο “FEMINA” του 
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Interreg Europe και κωδικό PGI04987 από τθν Κοινι Γραμματεία του 
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Interreg Europe 

29. Τθν αρ. 123235/19-11-2018 απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 
(ΡΔΕ) 2018, ςτθ ΣΑΕΡ 356/2 των ζργων, για τθν χρθματοδότθςθ ποςοςτοφ 15% του 
προχπολογιςμοφ του. 

30. Τθν αρ. 270557/2667/21-11-2018 απόφαςθ τθσ Ρ.Σ.Ε. περί ανακατανομισ πιςτϊςεων ςτο 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2018, ςτθν ΣΑΕΡ 356/2. 

31. Τθν αρ. 16/2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ περί τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
για τθν ανάδειξθ αναδόχου ωσ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA - Female 
participation in high-tech enterprises”  

32. Τθν αρ.3642/27-11-2018 απόφαςθ που Ρροζδρου ΔΣ του ΡΤΑ Στερεάσ Ελλάδασ περί ζγκριςθσ 
πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ωσ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA - Female participation in high-tech enterprises” 

33. Τθν αρικ.3643/27-11-2018 Απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 
34. Τθν αρικ.3644/27-11-2018 Απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί ςυγκρότθςθσ τριμελοφσ 

επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμϊν με προχπολογιςμό ζωσ του ποςοφ των 60.000€ πλζον ΦΡΑ 
για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο “Female participation in high-tech enterprises” και 
ακρωνφμιο “FEMINA” του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Interreg Europe και κωδικό PGI04987 

35. Τθν αρικ.3645/27-11-2018 Απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί ςυγκρότθςθσ τριμελοφσ 
επιτροπισ ενςτάςεων διαγωνιςμϊν με προχπολογιςμό ζωσ του ποςοφ των 60.000€ πλζον ΦΡΑ 
για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο “Female participation in high-tech enterprises” και 
ακρωνφμιο “FEMINA” του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Interreg Europe και κωδικό PGI04987. 

 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12/12/2018 και ϊρα 09:30 π.μ. 
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα του Ρεριφερειακοφ 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 ςτθν αίκουςα διαγωνιςμϊν, που βρίςκεται ςτον 1ο όροφο του κτιρίου.  Θ ϊρα 
ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ  09:00π.μ. και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν θ 09:30π.μ.   

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ του Αντιπροζδρου του Ρ.Τ.Α Στερεάσ Ελλάδασ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, τρεισ 
(3) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Αν 
και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί 
και νζα θμερομθνία, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ 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 “Ρρόγραμμα 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 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, Υποδείγματα Οικονομικισ 
Ρροςφορϊν, Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

2. Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ (Ραράρτθμα Ι) 

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

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

5. Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ραράρτθμα IV) 

6. Σχζδιο Σφμβαςθσ (Ραράρτθμα V) 

7. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ (URL):http://www.pta.stereahellas.gr 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ, δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθ δαπάνθ 
τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των 
Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ 
για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο.   

 

2.1.3 Ραροχι 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 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθν διεφκυνςθ (URL): 
http://www.pta.stereahellas.gr 

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν (άρκρο 67 του Ν.4412/16). 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

http://pta.stereahellas.gr/
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δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα 
περί Δικθγόρων. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα 
ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ 
ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Στο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ επιςυνάπτεται ςχετικό υπόδειγμα. 





 

 11 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

 

1. 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 Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ 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. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ, αλλά υποχρεοφνται 
να υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 περί ςυςτάςεωσ π.χ. Κοινοπραξίασ, εφ’ όςον 
καταςτοφν ανάδοχοι. Θ νομικι μορφι τθσ αναδόχου - ζνωςθσ, πρζπει να είναι τζτοια ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ αρικμοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (π.χ. 
κοινοπραξία ςυςτακείςα δια ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου). 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο δικαιοφται να ςυμμετζχει ςε ζνα και μόνο διαγωνιηόμενο ςχιμα είτε 
ωσ μεμονωμζνθ επιχείρθςθ είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα 
αποκλείονται από τθν διαδικαςία όλοι οι διαγωνιηόμενοι, ςτθ ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχει το αυτό 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο παροχισ υπθρεςιϊν. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτείταινα κατατεκεί 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
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25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ,(α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία 
ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

 

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν.  Οι 
οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του 
ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο  και να 
διακζτουν τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ 





 

 15 

οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2015, 2016, 2017) ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ 
φορζα, μεγαλφτερο ι ίςο με το 100% του ποςοφ χωρίσ ΦΡΑ 24% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
ιτοι 56.451,61 €. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (ζτθ 2015, 2016 & 2017) να 
ζχουν εκτελζςει ωσ Ανάδοχοι τουλάχιςτον τρία (3) ολοκλθρωμζνα ζργα Τεχνικοφ Συμβοφλου Υποςτιριξθσ 
ςε ευρωπαϊκά ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα κάκε είδουσ από τα οποία : 

 Δφο (2) ζργα με αντικείμενο τθν Εξειδίκευςθ ι/και Σχεδιαςμό ι/και Ωρίμανςθ ι/και Κατάρτιςθ 
Στρατθγικισ δράςεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020 και ειδικότερα από το ΕΚΤ, 
ςε Φορείσ του Δθμοςίου ι/και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

 Δφο (2) ζργα με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικισ υποςτιριξθσ /Τεχνικισ Βοικειασ ςτθν 
Υλοποίθςθ ι/και Διαχείριςθ ι/και Ραρακολοφκθςθ ι/και Ολοκλιρωςθ Συγχρθματοδοτοφμενων 
Ρράξεων από Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2007-2013 ι/και 2014 -2020 
ςε Φορείσ του Δθμοςίου ι/και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Πςον αφορά ςτθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ απαιτείται θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, παραπζμποντασ ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία 
βαςίηονται ςτθ ςχετικι ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ 
οργανιςμοφσ. Ειδικότερα, απαιτείται ο οικονομικόσ φορζασ να διακζτει παραςτατικά πιςτοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτον τομζα του ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ εκνικϊν και 
διεκνϊν προγραμμάτων, μελετϊν ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, τεχνικοφ ςυμβοφλου διαχείριςθσ ζργων, τθσ 
διεκνοφσ ςειράσ ISO, ςυγκεκριμζνα ISO 9001:2008 ι άλλα ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και 
ελζγχου. 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα 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. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα ι με τθ ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. Ο ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εν όλω ι εν μζρει υπεργολάβουσ 
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2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5 και  2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρειμόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (τα ςχετικά αποδεικτικά κα 
πρζπει να ςυνοδεφουν το ΤΕΥΔ). 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7 κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι2.2.4-2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 
αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) 
ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ΔθμοςίωνΕςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα 
κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσφορζασ, 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3γ πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 

ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου τουσ: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 

το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 

των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 

αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, καιεφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 

τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσπροςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο 

να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν 

του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με 
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θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το 

οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ 

τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά τοδίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 

ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 

από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 

διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 

μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 

τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 

κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 

γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 

τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 

από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 

των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 

μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ τθσ 
παραγράφου 2.2.4 προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου ι του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 
αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 
4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά 
τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί 
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
Επιμελθτιριο. 

Άλλωσ δφναται να αποδεικνφουν το ειδικό επάγγελμά τουσ είτε με τθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από 
αρμόδια φορολογικι αρχι ζναρξθσ εργαςιϊν φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου είτε με τθν προςκόμιςθ 
βεβαίωςθσ από αρμόδια φορολογικι αρχι από τθν οποία να προκφπτει ο κωδικόσ αρικμόσ 
δραςτθριοτιτων είτε με τθν προςκόμιςθ ζνορκθσ διλωςθσ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςτθν οποία να 
αναφζρεται το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Β. 3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν α) οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων 
ςτθ περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι β) διλωςθ περί του ολικοφ φψουσ του κφκλου 
εργαςιϊν για τισ τρεισ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα (ζτθ 2015, 2016, 2017). Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ 
να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
ςτο φάκελο “Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά” κατάλογο παρόμοιων ζργων που ζχουν 
εκτελζςει κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ, από τον οποίο να προκφπτει ότι διακζτουν ωσ ελάχιςτθ εμπειρία 
εμπειρία: 

Δφο (2) ζργα με αντικείμενο τθν Εξειδίκευςθ ι/και Σχεδιαςμό ι/και Ωρίμανςθ ι/και Κατάρτιςθ 
Στρατθγικισ δράςεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ 2014-2020 και ειδικότερα από το ΕΚΤ, ςε 
Φορείσ του Δθμοςίου ι/και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

Δφο (2) ζργα με αντικείμενο τθν παροχι υπθρεςιϊν Τεχνικισ υποςτιριξθσ /Τεχνικισ Βοικειασ ςτθν 
Υλοποίθςθ ι/και Διαχείριςθ ι/και Ραρακολοφκθςθ ι/και Ολοκλιρωςθ Συγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων 
από Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2007-2013 ι/και 2014 -2020 ςε Φορείσ του 
Δθμοςίου ι/και τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ Κοινοπραξιϊν ι Ενϊςεων θ ηθτοφμενθ εμπειρία αποτυπϊνεται ςε ζνα ενιαίο Κατάλογο 
Ζργων (με αναφορά ςτο μζλοσ τθσ ζνωςθσ που τθ διακζτει). 

Συγκεκριμζνα, για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ ςτα παραπάνω κζματα κα πρζπει να δοκεί κατάλογοσ των 
αντίςτοιχων ζργων που ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ από τον προςφζροντα κατά τα τελευταία τρία (3) ζτθ, 
μζχρι και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 

Α/Α Ρελάτθσ Σφντομθ 
Ρεριγραφι του 

ζργου 

Διάρκεια 
Εκτζλεςθσ 

ζργου 

(Από – Ζωσ)  

Ρροχπολογιςμόσ 
(€) 

Στοιχείο 
Τεκμθρίωςθσ  

(Τφποσ & 
Ημερομθνία) 

      

      

 

Ππου: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗΣ»: «ζξωκεν καλι μαρτυρία», τθσ ολοκλιρωςθσ ι του επιτυχοφσ αποτελζςματοσ 
του Ζργου όπωσ πιςτοποιθτικό Δθμόςιασ Αρχισ, πρωτόκολλο παραλαβισ Δθμόςιασ Αρχισ, διλωςθ 
πελάτθ-ιδιϊτθ, διλωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ διακζςιμθσ υπθρεςίασ κοκ 

 Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό ι 

πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. 

 Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ είτε του ιδιϊτθ, είτε 

του υποψθφίου Αναδόχου, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου. 

 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά: 

 Τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά 
για τθν Ζνωςθ /Κοινοπραξία. 

 Επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ των προχποκζςεων από τα Μζλθ τθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά να 
καλφπτονται όλεσ. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν παραςτατικά 
πιςτοποιθτικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ςτον τομζα του ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και 
διαχείριςθσ εκνικϊν και διεκνϊν προγραμμάτων, μελετϊν ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, τεχνικοφ ςυμβοφλου 
διαχείριςθσ ζργων, τθσ διεκνοφσ ςειράσ ISO, ςυγκεκριμζνα ISO 9001:2008 ι άλλα ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά ποιότθτασ και ελζγχου. 
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα 
παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να υποβάλλονται χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / 
Κοινοπραξίασ  ϊςτε να αποδεικνφεται ότι κάκε μζλοσ τα διακζτει ςτο ςφνολό τουσ. 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

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. Θ τεχνικι προςφορά βακμολογείται με 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ 85% και θ οικονομικι προςφορά με ςυντελεςτι 15%. 

 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν γίνεται με τθ χριςθ κριτθρίων τεχνικισ αξιολόγθςθσ και 
αντίςτοιχων ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ για κάκε κριτιριο, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον παρακάτω 
Ρίνακα: 
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ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
ΚΑΙ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

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 ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΖΓΟΥ 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. 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Κριτιριο Κ1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 
ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ 

Θ 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,. 

Κριτιριο Κ2:  ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

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. Υπεφκυνοσ Ζργου: Ζνα τουλάχιςτον ςτζλεχοσ, Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με μεταπτυχιακό τίτλο 
ςπουδϊν και αποδεδειγμζνθ δεκαετι εμπειρία ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Διαχείριςθσ, τθσ 
Ραρακολοφκθςθσ, 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. Υπεφκυνοσ ςχεδιαςμοφ: Ζνα τουλάχιςτον ςτζλεχοσ, Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ, με αποδεδειγμζνθ 
οχταετι εμπειρία ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Διαχείριςθσ, τθσ Ραρακολοφκθςθσ, 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 ςτελζχθ αυξθμζνθσ εμπειρίασ: Δφο τουλάχιςτον ςτελζχθ, Ρανεπιςτθμιακισ ι Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ, με αποδεδειγμζνθ οκταετι εμπειρία ςτο πεδίο του Σχεδιαςμοφ, τθσ Διαχείριςθσ, τθσ 
Ραρακολοφκθςθσ, τθσ Αξιολόγθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων. 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. Ειδικό για το 
κριτιριο Κ2, ςτον Υπεφκυνο Ζργου και για κάκε ζτοσ παραπάνω από τα δζκα (10), θ βακμολογία 
προςαυξάνεται κατά πζντε βακμοφσ με μζγιςτο τα πζντε χρόνια για ςυνολικι εμπειρία δεκατεςςάρων (14) 
ετϊν. 
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα 
των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ επιτροπι κα βακμολογιςει με ζνα ακζραιο βακμό, από το 100 ζωσ το 120, κάκε ζνα από τα επιμζρουσ 
κριτιρια τεχνικισ αξιολόγθςθσ. Ο βακμόσ αυτόσ πολλαπλαςιάηεται με το ςυντελεςτι βαρφτθτασ του 
κριτθρίου και εξάγεται ο βακμόσ τθσ προςφοράσ για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο, ςτρογγυλοποιοφμενοσ ςε δφο 
δεκαδικά ψθφία. Το άκροιςμα των επί μζρουσ βακμολογιϊν των κριτθρίων ςτρογγυλοποιείται ςτθν 
πλθςιζςτερθ μονάδα (δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο του 120) και αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ). 

ΑΒΤΡ = ς1x Κ1 + ς2x Κ2 

όπου: 

- Κi θ βακμολογία για το κριτιριο i 

- ςio ςυντελεςτισ βαρφτθτασ για το κριτιριο i 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Για τθν τελικι αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ προςδιορίηεται ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
(ΤΒΤΡ), ο οποίοσ αποτελεί το πθλίκο του Απόλυτου Βακμοφ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ) που ζλαβε, δια του 
καλφτερου όλων των αντίςτοιχων βακμϊν, ςτρογγυλοποιθμζνου ςε δφο δεκαδικά ψθφία και 
πολλαπλαςιαςμζνου επί 100 και υπολογίηεται από τον μακθματικό τφπο:  

ΤΒΤΡ = (ΑΒΤΡ / ΑΒΤΡmax) X 100 

όπου  ΑΒΤΡmax είναι θ απόλυτθ βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ. Ο ΤΒΤΡ κα είναι ζνασ 
αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 ( θ τεχνικι προςφορά με τον υψθλότερο ΑΒΤΡ κα ζχει ΤΒΤΡ ίςον με 100). 

 

Βακμολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν 

Για κάκε υποψιφιο ανάδοχο κα υπολογιςκεί ο Τελικόσ Βακμόσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΟΡ), ο οποίοσ 
αποτελεί το πθλίκο τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ μεταξφ όλων, δια τθσ οικονομικισ προςφοράσ 
του, ςτρογγυλοποιθμζνου ςε δφο δεκαδικά ψθφία και πολλαπλαςιαςμζνου επί 100 και υπολογίηεται από τον 
μακθματικό τφπο: 

ΤΒΟΡ = (μικρότερθ κατατεκείςα οικονομικι προςφορά / οικονομικι προςφορά βακμολογοφμενου) Χ 100 

όπου ωσ οικονομικι προςφορά ορίηεται το ςυνολικό ποςό, πλθν ΦΡΑ, ζναντι του οποίου προτίκεται ο κάκε 
υποψιφιοσ ανάδοχοσ να εκτελζςει το ςφνολο του ζργου που περιγράφει ςτθν τεχνικι προςφορά του. Ο 
ΤΒΟΡ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (θ οικονομικι προςφορά με τον χαμθλότερο ΤΒΟΡ κα 
ζχει ΤΒΟΡ ίςον με 100). 

 

Τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

Για τθν τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, με βάςθ τθν  βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, κα υπολογιςκεί ο 
Τελικόσ Βακμόσ Συνολικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ), ο οποίοσ αποτελεί το άκροιςμα τθσ ΤΒΤΡ και ΤΒΟΡ του κάκε 
υποψθφίου αναδόχου, βακμολογθμζνων με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 85% και 15% αντίςτοιχα και υπολογίηεται 
από τον μακθματικό τφπο: 

ΤΒΣΡ = (ΤΒΤΡ Χ 0,85) + (ΤΒΟΡ Χ 0,15) 

Ανάδοχοσ κα αναδειχκεί ο υποψιφιοσ που κα ςυγκεντρϊςει τον υψθλότερο Τελικό Βακμό Συνολικισ 
Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ). 

Για τισ περιπτϊςεισ ιςοδφναμων προςφορϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 90, Ν.4412/2016. 

Εφόςον κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά και δεν 
προςδιορίηεται αποκλειςτικά βάςει τιμισ, θ κατακφρωςθ τελικά γίνεται ςτον προςφζροντα, του οποίου θ 
προςφορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ κακοριηόμενουσ ςτθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, και ζχει τθν 
μεγαλφτερθ τελικι βακμολογία.  
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Οι προςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ Συνολικισ Βακμολογίασ τουσ (Τελικόσ Βακμόσ 
Συνολικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΣΡ)). Ανάδοχοσ του Ζργου επιλζγεται ο Υποψιφιοσ του οποίου θ Ρροςφορά 
λαμβάνει το μεγαλφτερο Τελικόσ Βακμόσ Συνολικισ Ρροςφοράσ δθλ. το μεγαλφτερο ΤΒΣΡ. 

Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ προκρίνεται θ προςφορά µε το μεγαλφτερο βακμό Τεχνικισ Ρροςφοράσ. Αν 
υπάρχουν περιςςότεροι Υποψιφιοι με Ρροςφορζσ που ζλαβαν τθν ίδια Τεχνικι Βακμολογία, ωσ Ανάδοχοσ 
επιλζγεται ο Υποψιφιοσ που προκφπτει κατόπιν κλιρωςθσ (άρκρο 90, παραγ. 4 του Ν.4412/2016), αφοφ 
κλθκοφν όλοι οι Ρροςφζροντεσ που ζλαβαν τθν ίδια Τεχνικι Αξιολόγθςθ. 

 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι  τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Οι προςφορζσ είναι ζγγραφεσ και υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα,  

β. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό: ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 
ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

γ. ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ 

δ. θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

ε. τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα - αποςτολζα. 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ των διαγωνιηομζνων περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ: 

(α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του κυρίωσ φακζλου, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιλαμβάνει τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.4.3.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» τθσ παροφςασ. 

(β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του κυρίωσ φακζλου, με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι Ρροςφορά», ο 
οποίοσ περιζχει τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2.4.3.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 
τθσ παροφςασ. 

(γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, εντόσ του κυρίωσ φακζλου, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», 
ο οποίοσ περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι 
Ρροςφορά»  τθσ παροφςασ). 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προςφορά. Οι 
προςφορζσ μπορεί είτε: α) να κατατίκενται ι β) να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτο γραφείο 
πρωτοκόλλου του ΡΤΑ, (Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, Λ. Καλυβίων 2, Τ.Κ. 35132, 
Λαμία) μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ θμζρα από αυτι τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, γ) να 
κατατίκενται επίςθσ απ' ευκείασ ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ από ϊρα 09:00 π.μ. μζχρι 09:30 π.μ., τθν 
θμζρα που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτο Ρ.Τ.Α. Στερεάσ Ελλάδασ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ, που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 1.5 τθσ παροφςασ. 

Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν, που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν αρμόδια 
επιτροπι, κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ. Θ παραλαβι μπορεί να 
ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ 
διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ 
παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, με προειδοποίθςθ ολίγων 
λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. Ρροςφορζσ που 
υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 

Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Θ υποβολι τθσ προςφοράσ από το διαγωνιηόμενο αποτελεί τεκμιριο και είναι απόδειξθ ότι αυτόσ ζλαβε 
υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του, τισ γενικζσ ςυνκικεσ τθσ υπθρεςίασ και τα ςυμβατικά 
ςτοιχεία τθσ αντίςτοιχθσ μελζτθσ και τα αποδζχεται πλιρωσ. 

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται δεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε 
διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

1. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ): Το ΤΕΥΔ ςυνίςταται ςε Υπεφκυνθ Διλωςθ, με τισ 
ςυνζπειεσ του Ν.1599/1986, των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που 
εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, και αποτελεί προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016:  

(α) δεν βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρκρο 4 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ), λόγω τθσ οποίασ αποκλείεται ι μπορεί να αποκλειςκεί από διαδικαςία ανάκεςθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ,  

(β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 75 του 
Ν.4412/2016, (άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ).  

Το ΤΕΥΔ διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορφι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και 
www.hsppa.gr. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ προςαρμόηουν το ΤΕΥΔ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκάςτοτε 
προκιρυξθσ διαγωνιςμοφ και των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 
διαγωνιςμοφ. Στθ ςυνζχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί Ραράρτθμα ΙΙ τθσ διακιρυξθσ και αναπόςπαςτο 
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τμιμα αυτισ διατίκεται από τθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να το ςυμπλθρϊςουν οι οικονομικοί 
φορείσ και να το υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (τα ςχετικά αποδεικτικά κα 
πρζπει να ςυνοδεφουν το ΤΕΥΔ). 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.4.3.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 

Στον χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ υπ’ αρικ. 05/2018 μελζτθσ 
του Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων. 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να περιλαμβάνεται αναλυτικι περιγραφι τθσ: 

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

 Δομι και οργάνωςθ τθσ ομάδασ ζργου 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 

Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα περιζχει, επίςθσ, τα χαρακτθριςτικά και τα ςτοιχεία εκείνα που 
διαςφαλίηουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν και αποδεικνφουν τθν ειδικι τεχνικι ικανότθτα του 
υποψθφίου που απαιτείται για το ζργο όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο πεδίο  2.2.5  

Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ 
ενδείξεισ. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Στον χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», τοποκετείται θ 
οικονομικι προςφορά του προςφζροντα.   
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Θ ςυνολικι προςφοράσ αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, υποχρεωτικά επί του εντφπου που 
χορθγεί θ Ανακζτουςα Αρχι. 

Θ προτεινόμενθ οικονομικι προςφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμθμζνο τίμθμα για το ςφνολο τθσ 
προμικειασ του αναδόχου, που ανζρχεται ςτο ποςό των εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ (70.000,00 €), 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου  και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ . 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται από τον 
προςφζρονται και κα αναγράφεται ςτθν οικονομικι προςφορά.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

Επίςθσ ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται οικονομικζσ προςφορζσ ο οποίεσ: 

α) δεν καλφπτουν το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν, 

β) υποβάλλονται με τθ μορφι εναλλακτικϊν προςφορϊν 

Τζλοσ , δεν επιτρζπεται θ υποβολι αντιπροςφορϊν.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω 
αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ 
προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ 
προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ραραλαβι και εξζταςθ των φακζλων προςφοράσ 

Θ αρμόδια επιτροπι προβαίνει κατ’ αρχιν ςτθν διαπίςτωςθ τθσ ζγκαιρθσ υποβολισ των προςφορϊν  και 
προχωρά ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηεται ςτθν παράγραφο  1.5  “Θμερομθνία Διενζργειασ διαγωνιςμοφ” τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Κατ’ 
αρχιν αρικμεί κατά αφξουςα ςειρά τον κυρίωσ φάκελο του κάκε υποψθφίου αναδόχου, ςφμφωνα με τον 
χρόνο κατάκεςισ του, ο οποίοσ προκφπτει από τον αρικμό πρωτοκόλλου ειςερχομζνου εγγράφου που 
ζχει λάβει, πλθν των φακζλων-προςφορϊν που κατατζκθκαν εκπρόκεςμα. Θ αποςφράγιςθ των 
εμπρόκεςμα κατατεκζντων φακζλων-προςφορϊν διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι 
των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν 
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ 
αυτϊν μζςω των αρμόδιων οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν 
απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ππροσ ζγκριςθ. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 
με επιμζλεια αυτισ,  ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 
εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ)  Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 
τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι  που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Ρροςφορζσ που ζχουν ίςουσ ΤΒΣΡ κεωροφνται ιςοδφναμεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ιςοδφναμεσ 
Ρροςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά του Τελικοφ Βακμοφ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  τθσ Τεχνικισ 
Ρροςφοράσ.  

Στθν περίπτωςθ που μετά τθν κατάταξθ και με τθ χριςθ του Τελικοφ Βακμοφ Τεχνικισ Ρροςφοράσ  τθσ 
Τεχνικισ Ρροςφοράσ προκφπτουν ιςότιμεσ προςφορζσ θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
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κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 
αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ,  ςτουσ 
προςφζροντεσ 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

 

Α. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, 
τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 
74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  
αυτισ. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτο πρωτόκολλο του 
ΡΤΑ. Από το πρωτόκολλο, ο ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν παραδίδεται εμπρόκεςμα ςτθν 
αρμόδια επιτροπι.  

Πλα τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να ζχουν εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. 

Στο ςφραγιςμζνο φάκελο, εξωτερικά, πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 

α. Θ φράςθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ» με κεφαλαία γράμματα,  

β. θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

γ. ο τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ, 

δ. θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

ε. τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 

1. Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, τουλάχιςτον του 
τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για ζνα ι περιςςότερα από τα 
αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). (Βλζπε παράγραφοσ 2.2.8.2 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ). 

Για τα νομικά πρόςωπα υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου είναι:  

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), ο διευκφνοντασ ςφμβουλοσ, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
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Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων, θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά ςτα φυςικά πρόςωπα που 
ζχουν τισ αντίςτοιχεσ ιδιότθτεσ κατά τθ νομοκεςία από τθν οποία διζπονται. 

Εάν από το υποβλθκζν ποινικό μθτρϊο δεν προκφπτει το είδοσ του αδικιματοσ για το οποίο 
καταδικάςκθκε ο ενδιαφερόμενοσ, υποβάλλεται από αυτόν υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν 
1599/86 ι του τφπου που προβλζπει θ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, όπου αναφζρονται με 
ςαφινεια τα αδικιματα αυτά. Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ 
αποφάςεισ, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει αντίγραφα των αναφερόμενων ςε αυτό 
καταδικαςτικϊν αποφάςεων. 

2. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, ςε ιςχφ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ: 

- αφορά και τουσ φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ οργανιςμοφσ κφριασ αςφάλιςθσ, ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςθ του ςτθν Ελλάδα 

- αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, που είναι 
αςφαλιςμζνοι ςε οποιονδιποτε αςφαλιςτικό οργανιςμό,  

- ςε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων, αφορά και όςουσ είναι αςφαλιςμζνοι ωσ εργοδότεσ ι ελεφκεροι 
επαγγελματίεσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, 

- ςε περίπτωςθ εταιρειϊν (νομικϊν προςϊπων), αφορά τθν ίδια τθν εταιρεία (το νομικό πρόςωπο) και όχι 
τα φυςικά πρόςωπα που τθ διοικοφν ι τθν εκπροςωποφν, εκτόσ αν αυτά ζχουν εργαςιακι ςχζςθ με τθν 
εταιρεία. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε 
απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό και 
από τθν κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο αςφαλιςτικόσ 
οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ. 

Ο ςυμμετζχων υποχρεοφται να κατακζςει και υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86, ςτθν οποία να δθλϊνονται οι 
αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ. 

3. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ ςε ιςχφ, από 
το οποίο να προκφπτει πωσ είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  (Βλζπε 
παράγραφοσ 2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

4. Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν 
Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. (Βλζπε παράγραφοσ 2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

5. Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο 
να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ 
ι ζκδοςθσ απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα.Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

6. Ριςτοποιθτικό του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, όπου 
κα φαίνεται θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, το οποίο εάν δεν ςυνάδει με το 
ςυγκεκριμζνο είδοσ τθσ υπθρεςίασ κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του ςυμμετζχοντοσ. (Βλζπε παράγραφοσ 
2.2.8.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ).  

7. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.  
Συγκεκριμζνα, υποβάλουν ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο ι ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ κεωρθμζνθ για το 
γνιςιο τθσ υπογραφισ από οποιαδιποτε αρμόδια αρχι. 

8. Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ νομικοφ προςϊπου, κατά περίπτωςθ, είναι τα 
ακόλουκα: 

- Το ΦΕΚ ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), ι το τελευταίο 
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό ι τα αντίςτοιχα ςτοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Θ. 

- Το τελευταίο καταςτατικό κεωρθμζνο από το πρωτοδικείο ι νόμιμα επικυρωμζνο κακϊσ και οι τυχόν 
τροποποιιςεισ του κεωρθμζνεσ ι επικυρωμζνεσ κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε. 

Εάν θ προςφορά υπογράφεται από πρόςωπο που δεν προκφπτει από τα ανωτζρω ζγγραφα ότι ζχει τθν 
ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ, πρζπει να υποβλθκοφν τα ςτοιχεία που αποδεικνφουν 
ότι ζχει νομίμωσ εξουςιοδοτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτζρω καταςτατικά και τα λοιπά ςτοιχεία δεν προκφπτουν ευκζωσ τα πρόςωπα που 
εκπροςωποφν τθν εταιρεία και τθ δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ, πρζπει να προςκομίηονται τα 
ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςτο διαγωνιςμό. 

9. Υπεφκυνθ διλωςθτθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ ψθφιακά, ςτθν οποία:  

 Αναγράφεται ο διαγωνιςµόσ (αρικµόσ ∆ιακιρυξθσ) ςτον οποίο ςυµµετζχει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ και 
ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

 Δθλϊνεται ότι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ τθσ οποίασ 
ζλαβαν γνϊςθ, και τθν αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  

 Δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι  

 Δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αναλαμβάνει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον 
Ν.2472/1997 περί προςταςίασ από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

10. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Παραζηαηικά 

πιζηοποιηηικών ποιόηηηας ηης διεθνούς ζειράς ISO, ζσγκεκριμένα ISO 9001: 2008  ή άλλα ιζοδύναμα 

πιζηοποιηηικά ποιόηηηας και ελέγτοσ. 

11. Υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του 
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
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Β. Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν νομικϊν προςϊπων τα ανωτζρω δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ και ςτοιχεία 
ζχουν τθ μορφι και τον τφπο που προβλζπεται από τθ νομοκεςία από τθν οποία διζπονται. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω.  

Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ πρζπει να ζχουν εκδοκεί μζςα ςτο χρόνο που προβλζπεται 
για τα πιςτοποιθτικά, αντί των οποίων υποβάλλονται. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο οποιαδιποτε δικαιολογθτικά, 
πιςτοποιθτικά, ζγγραφα ι πλθροφορίεσ απαιτοφνται κατά τθν κρίςθ του, για τθν υπογραφι τθσ Σφμ-
βαςθσ.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/1984 (Α ' 188).  

Γ. Αν μετά κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν προςκομιςκεί ι 
υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα 
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, 
ειδοποίθςθσ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ 
ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία 
ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
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αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ 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. 

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 3.2. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα 
που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Ενςτάςεισ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ: 

α. κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, (απόφαςθ κατακφρωςθσ και λοιπζσ εκτελεςτζσ αποφάςεισ). 
Θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ 
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 

β. κατά τθσ διακιρυξθσ. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

Θ 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 ανάκετουςα αρχι 
αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν 
άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016. 

Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ 
ζνςταςθ γίνει δεκτι. 

Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/16 να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ 
και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει 
το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΡΤΑ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Οι 
προςφεφγοντεσ λαμβάνουν γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ςϊμα τθσ οποίασ τουσ κοινοποιείται με δικι 
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τουσ φροντίδα. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι.   

Οι διοικθτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Γραφείο πρωτοκόλλου, προκειμζνου να 
πρωτοκολλθκοφν και να διαβιβαςτοφν αρμοδίωσ. 

Θ ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά τθν αξιολόγθςθ 
των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, θ οποία διαβιβάηει τθν ζνςταςθ μαηί με 
αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτον Ρρόεδρο του ΡΤΑ, ο οποίοσ τελικά αποφαςίηει. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα IΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ  μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΡΤΑ και υπογράφεται από τα δφο (2) 
ςυμβαλλόμενα μζρθ.  

Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, των τευχϊν που τθ ςυνοδεφουν και τθν 
προςφορά του αναδόχου που ζγινε αποδεκτι από το ΡΤΑ, κακϊσ και τισ τυχόν τροποποιιςεισ των όρων 
που και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ζγιναν αποδεκτζσ.  

 

Θ ςφμβαςθ δεν μπορεί να περιζχει αντίκετουσ όρουσ με τα παραπάνω ςτοιχεία και περιλαμβάνει 
τουλάχιςτον τα εξισ: 

- Τον τόπο και το χρόνο τθσ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  

- Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν τουσ ςυμβαλλόμενουσ.  

- Τισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία τυπικζσ διαδικαςίεσ.  

- Το αντικείμενο.  

- Τθν χρονικι διάρκεια & χρονοδιάγραμμα 

- Τθν τιμι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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- Τον τρόπο πλθρωμισ 

- Τθν παραλαβι των παραδοτζων 

- Τθν απόρριψθ των παραδοτζων – αντικατάςταςθ 

- Τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

- Υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ αναδόχου 

- Τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

- Το δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

- Τθν κιρυξθ αναδόχου ζκπτωτου – κυρϊςεισ 

- Τα δικαιϊματα 

- Τθν ανωτζρα βία 

- Τθν υποκατάςταςθ  - ςυνεργαςία 

- Τον τρόπο επίλυςθσ διαφορϊν. 

- Το εφαρμοςτζο δίκαιο 

 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 202 
του Ν.4412/16:  

α. Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ είδουσ, θ ποςότθτα που παραδόκθκε 
υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο,  

β. παραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα παραδοτζα,  

γ. ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ,  

δ. εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

Θ ςφμβαςθ καταρτίηεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα υπογραφεί 
από το νόμιμο εκπρόςωπο του αναδόχου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ. 

Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά, 
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 
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4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

 

5.1.1. Θ πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ του Ζργου κα γίνεται τμθματικά μετά τθν παραλαβι των 
παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων όπωσ προβλζπεται 
ςτο χρονοδιάγραμμά τουσ ςτο Ραράρτθμα Α, τα οποία κα εγκρίνονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του Ν.4412/16. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται εντόσ των νόμιμων προκεςμιϊν από τθν προςκόμιςθ των 

απαιτοφμενων για τθν πλθρωμι δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από το άρκρο 200 παρ. 1-4 Ν. 

4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 

από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμιείναι τα παρακάτω: 

    ι. Τιμολόγιο προμικειασ/ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 

ιι. Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ιιι. Ρρωτόκολλο ποιοτικισ παραλαβισ Θ παραλαβι γίνεται από επιτροπζσ. 

iv. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

v. Φορολογικι ενθμερότθτα 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Φόροσ ειςοδιματοσ του άρκρου 64 του Ν.4172/2013. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 

 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 
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Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, θ παρακάτω κφρωςθ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ 

Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από 
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ  επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων 

 Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων 
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Τμιμα  

Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 

Στερεάσ Ελλάδασ που κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 

και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ  να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ 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 Ραράρτθμα Ι 
τθσ παροφςθσ. 

6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσπαροφςασ. 

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του Ν. 4412/2016, ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο ωσ άνω ζλεγχοσ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ. 

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 
ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
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Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 
θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 
θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 
απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 
άρκρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν  επιςτρζφονται πριν τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊνπρωτοκόλλων. 

 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν 
ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ 

γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΡΑΑΤΗΜΑ IΙ – ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 
ΡΑΑΤΗΜΑ IIΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΡΑΑΤΗΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΡΑΑΤΗΜΑ V –  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράςθσ 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΔΣ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(Μελζτθ 5/2018) 

   

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

& ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΡΗΕΣΙΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA     

- Female participation in high-tech 

enterprises» 

 ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικόσ CPV:  

70.000,00 ΕΥΩ  

79415200-8 - Υπθρεςίεσ παροχισ 

ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2018 

 

  

   

 

 

 

 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA - Female participation in high-tech enterprises» 

 

Ρροχπολογιςμόσ:  70.000,00 €  (με Φ.Ρ.Α.) 

 

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Τεχνικι Ρεριγραφι- Ρεριγραφι Ζργου 

2. Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 

3. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

 

 

ΛΑΜΙΑ  2018 
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ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

& ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΡΗΕΣΙΑ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA     

- Female participation in high-tech 

enterprises» 

 ΡΟΫΡ/ΣΜΟΣ: 

Κωδικόσ CPV:  

70.000,00 ΕΥΩ  

79415200-8 - Υπθρεςίεσ παροχισ 

ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

ΑΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 5/2018 

 

  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ - ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

Αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ υπθρεςίασ είναι θ ανάδειξθ του αναδόχου «Σφμβουλοσ Τεχνικισ 
Υποςτιριξθσ Ζργου FEMINA» που ζχει ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα InterregEurope. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν επιχειρθματικότθτα 
υψθλισ τεχνολογίασ ςτθν Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ. Το πρόγραμμα INTERREGEUROPE ζχει ςυντάξει 
ζνα ενδεικτικό πρότυπο Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο ωςτόςο δεν είναι δεςμευτικό. Επίςθσ, το παραδοτζο κα 
περιλαμβάνει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του ςχεδίου δράςθσ. 

Ραράλλθλα, θ Σφμβαςθ καλφπτει και τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ και τεχνικισ προετοιμαςίασ των 
ςτελεχϊν τθσ Ρεριφζρειασ ςτισ ςυναντιςεισ του Ζργου, κακϊσ και τθν ολοκλθρωτικι διοργάνωςθ τθσ 
ςυμμετοχισ εξωτερικϊν φορζων και ςτελεχϊν του Τοπικοφ Εταιρικοφ Σχιματοσ ςτισ ίδιεσ ςυναντιςεισ. 

 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

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. 

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.  

Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ εφαρμογισ κα ωφελιςουν τισ ΜΜΕ και τθν επικράτεια.  

Μια αφξθςθ τθσ γυναικείασ ςυμμετοχισ ςτθν επιχειρθματικότθτα υψθλισ τεχνολογίασ και τθσ 
απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ςε τζτοιου είδουσ επιχειριςεισ κα πρζπει εδραιϊςει μια νοοτροπία ιςότθτασ 
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των φφλων ςε αυτοφσ τουσ τομείσ, με αντίκτυπο ςτθν ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςτθν 
περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Οι εταίροι του FEMINA πιςτεφουν ότι θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτισ μικρζσ & μεςαίου 
μεγζκουσ επιχειριςεισ υψθλισ τεχνολογίασ μποροφν να τισ καταςτιςουν πιο ανταγωνιςτικζσ. Αυτι θ 
πεποίκθςθ, βαςιςμζνθ ςε ακαδθμαϊκζσ μελζτεσ και πρακτικι πείρα, πρζπει να γίνει μζροσ τθσ γενικισ 
πολιτικισ.  

Το χάςμα μεταξφ των φφλων εξακολουκεί να είναι ορατό ςε τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ ςε ολόκλθρθ τθν 
ΕΕ-28: οι γυναίκεσ αντιπροςϊπευαν το 29% των επιχειρθματιϊν το 2014 και το 32,5% των εργαηομζνων ςε 
επιχειριςεισ υψθλισ τεχνολογίασ το 2015. Το κζμα που τίκεται δεν άπτεται τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 
Ρρόκειται για κζμα οικονομικισ ανάπτυξθσ λαμβάνοντασ υπόψθ μελζτεσ που ζδειξαν ότι οι γυναίκεσ με 
υψθλζσ δεξιότθτεσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ διαφοροποίθςθ και τθν εδραίωςθ των επιχειριςεων και 
ότι το κλείςιμο του χάςματοσ μεταξφ των φφλων κα μποροφςε να οδθγιςει ςε αφξθςθ του ΑΕΡ τθσ ΕΕ 
κατά 13%. 

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. 

Οι εταίροι του ζργου είναι οι ακόλουκοι: 

 Arezzo Innovation (επικεφαλισ εταίροσ)  

 AREZZO CHAMBER OF COMMERCE, CRAFT AND AGRICULTURE  IT 

 Global Center of Excellence (GCE)  

 Athens University of Economics and Business - Research Centre   

 Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada   

 Bucharest-Ilfov Regional Development Agency   

 SODERCAN - Cantabria Regional Development Agency   

 Region Dalarna   

 DG Women issues and Gender Equality, Government of Cantabria   

 CMO STAMM   

Στο πλαίςιο του ζργου “FEMINA” προβλζπεται θ ανάκεςθ εξωτερικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ 
Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτισ ςυναντιςεισ του Ζργου, ςτθν ανταλλαγι 
τεχνογνωςίασ, ςτθν αναγνϊριςθ βζλτιςτων πρακτικϊν και για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ του 
περιφερειακοφ ςχεδίου δράςθσ, που είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει ο κάκε εταίροσ. Μζςω τθσ 
τρζχουςασ διακιρυξθσ θ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ επιδιϊκει τθν ανάκεςθ των εν λόγω υπθρεςιϊν. 

 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΓΟΥ  

Το ζργο “FEMINA” ζχει διάρκεια δζκα (10) εξάμθνα. Τα ζξι (6) πρϊτα εξάμθνα ςυνιςτοφν τθν  Φάςθ Α’ του 
ζργου (φάςθ κυρίωσ υλοποίθςθσ) και τα επόμενα τζςςερα (4) τθν Φάςθ Β’ (φάςθ παρακολοφκθςθσ). 
Αναλυτικότερα, τα εξάμθνα του ζργου είναι τα εξισ: 

• 1ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2018- Νοζμβριοσ 2018 

• 2ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2018 – Μάιοσ 2019 

• 3ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2019- Νοζμβριοσ 2019 

• 4ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2019 – Μάιοσ 2020 

• 5ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2020- Νοζμβριοσ 2020 

• 6ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2020 – Μάιοσ 2021 

• 7ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2021- Νοζμβριοσ 2021 

• 8ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2021 – Μάιοσ 2022 





 

 45 

• 9ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2022- Νοζμβριοσ 2022 

• 10ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2022 – Μάιοσ 2023 

 

Σθμείωςθ: Το χρονοδιάγραμμα και οι δράςεισ που πρζπει να γίνουν ανά εξάμθνο είναι βάςει του 
εγκεκριμζνου από τθν Κοινι Γραμματεία (JS) του INTERREGEUROPE χρονοδιαγράμματοσ του ζργου 
FEMINA. Μετακινιςεισ δράςεων και υποχρεϊςεων μεταξφ εξαμινων είναι πικανζσ. Μετά από απόφαςθ 
τθσ επιτροπισ κακοδιγθςθσ του προγράμματοσ δφναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιθκεί ανάλογα με 
τθν πορεία του ζργου και επομζνωσ και το χρονοδιάγραμμα των δράςεων του ςυμβοφλου επίςθσ δφναται 
να τροποποιθκεί, με ορίηοντα ολοκλιρωςθσ τθν 31θ Μαΐου 2023. 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

Τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται ωσ εξισ:  

 Απολογιςτικι ζκκεςθ πεπραγμζνων για κάκε εξάμθνο του ζργου. 

 Σχζδιο δράςθσ και ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ. Το ςχζδιο δράςθσ και το ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ κα εκπονθκοφν ςτα αγγλικά, ενϊ το παραδοτζο κα περιλαμβάνει επιτελικι 

ςφνοψθ ςτα ελλθνικά. 

 

Χρονοδιάγραμμα παραδοτζων: 

 1ο - 10ο εξάμθνο Φάςθσ Α’ του ζργου “FEMINA” για τισ εκκζςεισ πεπραγμζνων 

 6ο εξάμθνο Φάςθσ Α’ του ζργου “FEMINA” για το ςχζδιο δράςθσ 

 

Το ςφνολο των υπθρεςιϊν κα προςφερκεί ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα και με τα 
οριηόμενα ςτθν παροφςα. Για το ςκοπό του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τθν αρμόδια Επιτροπισ 
Κακοδιγθςθσ του ζργου και τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που κα ςυςτακοφν ζγκαιρα για τον ςκοπό αυτό από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

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

Ο προχπολογιςμόσ κατανζμεται ςτα 10 εξάμθνα του ζργου ενδεικτικά ωσ ακολοφκωσ:  

 

Εξάμθνο

1 

Εξάμθνο

2 

Εξάμθνο 

3 

Εξάμθνο4 Εξάμθνο 

5 

Εξάμθνο 

6 

Εξάμθνο

7 

Εξάμθνο 8 Εξάμθνο 

9 

Εξάμθνο 

10 

 €  

9.000,00  

 € 

9.000,00  

 €  

10.000,00  

 €  

10.000,00  

 €  

9.000,00  

 €  

9.000,00  

 €  

4.000,00  

 € 

4.000,00  

 € 

3.000,00  

 € 

3.000,00  

 

Θ κατανομι του προχπολογιςμοφ είναι ενδεικτικι και μπορεί να τροποποιθκεί ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
του ζργου ςτα πλαίςια των κανόνων που τίκενται ςτο πρόγραμμα INTERRREG EUROPE. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κόςτθ προετοιμαςίασ και εργαςίασ εκτόσ τθσ χϊρασ, διαμονισ και μετακινιςεισ των 
ταξιδιϊν βαρφνουν τον Ανάδοχο, ο οποίοσ οφείλει να ςυμμετζχει ςτισ τεχνικζσ ςυναντιςεισ του ζργου 
εφόςον & μόνο του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Τμιμα  
Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ που κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που 
αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων 
και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

Το ΡΤΑ Στερεάσ Ελλάδασ κα παρακολουκεί - εποπτεφει - κακοδθγεί τθ ςυνολικι πορεία υλοποίθςθσ του 
ζργου με τθν ομάδα ζργου τθσ και κα παρζχει ςτον Ανάδοχο κάκε είδουσ πλθροφορία και ςτοιχεία που 
τυχόν χρειάηεται ειδικά με τθν εγκατάςταςθ του ςτο ζργο, κακϊσ και κα υποβοθκά ςτθν προϊκθςθ των 
εργαςιϊν, ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του, πάντα υπό τθν εποπτεία του επικεφαλισ και των αποφάςεων 
τθσ Επιτροπισ Κακοδιγθςθσ τουζργου. 

Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιγράφονται και ςτο 
χρονικό πλαίςιο που αναφζρεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ υποδείξεισ (οδθγοφσ εφαρμογισ, εργαλεία, ςυςτιματα κ.λπ.) όλων των 
αρμόδιων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων που χρθματοδοτοφνται από το πρόγραμμα InterregEurope 
και φυςικά ςτο Τεχνικό Δελτίο του ζργου. 

Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να τισ 
ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του ζργου και να ςυνεργάηεται ςτενά με τα ςτελζχθ τθσ που κα οριςτοφν ωσ 
αρμόδια για τθ διαχείριςθ του ζργου & τθν δθμοςιότθτα – επικοινωνία των δράςεων (ενότθτεσ Β & Γ του 
τεχνικοφ δελτίου). 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 

- Ονομαςία: Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ 

- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *.......+ 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ. 35132 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Γ. Γουργιϊτθσ 

- Τθλζφωνο: 2231354719 

- Θλ. ταχυδρομείο: pta-ster@otenet.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο: http://www.pta.stereahellas.gr 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):  

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA     - Female participation in high-tech 
enterprises» 

 

Η Υπθρεςία κατατάςςεται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 
79415200-8 - Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ 

 

 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : υπθρεςίεσ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  OXI 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι:  

Η αρ. Ρρωτ.3721/30-11-2018 Διακιρυξθ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 

http://www.pste.gov.gr/
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του 
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό 
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει  

[] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [] 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι1: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[] 

[] 

[] 

[] 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι 
μεςαία επιχείρθςθ2; 

 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 
άλλουσ3; 

* + Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ οικονομικοφσ 
φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για 
ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ 
που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ 
ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

 

                                                           
1 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
2 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ 

L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο 

του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ 

και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 
3 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

[] 

[] 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα [] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: [] 

Τθλζφωνο: [] 

Θλ. ταχυδρομείο: [] 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά με 
τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ, τον 
ςκοπό …): 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ4 

- - 

- - 

 

                                                           
4  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν 

ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι 

τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποςοςτό τθσ ςφμβαςθσ που 

κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ5 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ6· 

 δωροδοκία7,8· 

 απάτθ9· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ10· 
 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ11· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων12. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου13 το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί πριν 
από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει 
οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 
εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ.  
6 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 

του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
7 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
8 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ 

ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
9 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ 

C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 

οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
10 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 

εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
11 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 

166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 

και άλλεσ διατάξεισ”. 
12 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 

τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ 

τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το 

ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 
13 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και 

Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+14 

Εάν ναι, αναφζρετε15: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 αφορά 
και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 

 

 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+16 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 

ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ («αςηοκάθαπζη»)17; 

* + Ναι * + Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν18: *……+ 

                                                           
14

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
15 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
17 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 

(άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
18 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ 

επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων 
ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ19, ςτθν Ελλάδα 
και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ 
; 

*+ Ναι * + Πχι  

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι ζκδοςθσ 
απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον 
ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ διάρκεια τθσ 
περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι 
τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ;20 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καταβολι 
των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):21 

*……+*……+*……+ 

                                                           
19 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο 

εδάφιο).  
20 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, 

για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα 

ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
21

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 





 

 55 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, 
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ 
δικαίου22; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ 
αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

[] Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από 
τισ ακόλουκεσ  

καταςτάςεισ23 : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 
δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα 
από παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ωςτόςο 
ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εφαρμοςτζασ 
εκνικισ νομοκεςίασ και των μζτρων ςχετικά με τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό 
αυτζσ  τισ περιςτάςεισ24 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

* + Ναι  * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα25; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

                                                           
22 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
23  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7). 
24 Άρκρο 73 παρ. 5. 
25 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 

ν. 3863/2010 . 
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Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με 
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ 
του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων26, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει 
με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ27; 

 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

[...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια28 κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 
ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ 
καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , 
αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

                                                           
26 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
27 Ρρβλ άρκρο 48. 
28  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ 

ΕΕ 2016/7) 





 

 57 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 
λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν 
ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο 
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να 
αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται 
να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 
παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

- - 

- - 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι ι 
ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 
Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ29 του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

[] 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να ζχει 
τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ 
ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και δθλϊςτε αν 
τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 

                                                           
29 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 

φορζα για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισ : 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ30, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε 
τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ 
δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ31: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

 

 

 

 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    

 

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ32, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

[] 

 

 

 

 

[] 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α) 

 

 

β) 

 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ33 το ακόλουκο 

τμιμα (δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

 

 

                                                           
30 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 
31 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ 

για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 
32 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά 

ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται 

χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

33 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και 

ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για 

τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και/ι 
τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι * + Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

- - 

- - 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται34, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν35. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

  

                                                           
34 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
35 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να 

το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΟνομαςίαΤράπεηασ................................................................................. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ................... Κατάςτθμα............................................. Ευρϊ 

Ρροσ το: 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τμιμα Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

Tαχ. Δ/νςθ: Λεωφόρου Καλυβίων 2 

Τ.Κ.: 35132, Λαμία 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αρικμ. ................., για .......................Ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ανζκκλθτακαιανεπιφφλακτα,παραιτοφμενοιτουδικαιϊματοστθσδιαιρζςεωσκαιδιηιςεωσμζχρι του 
ποςοφ των ………........................... Ευρϊ υπζρ τθσ Εταιρείασ ................................Δ/νςθ ................ ΑΦΜ 
.............. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογράψει με το 
Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, για τθν………………………………………………………., 
ςφμφωνα με τθν ……………………… προκιρυξι ςασ και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ 
προ Φ.Ρ.Α. αξίασ …..…………ΕΥΩ αυτισ. 

 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθ 
απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 

 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε 
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν................................................(τουλάχιςτον δφο μινεσ πζραν του 
ςυμβατικοφ χρόνου) 

 

ΒεβαιϊνεταιυπεφκυναότιτοποςότωνεγγυθτικϊνμασεπιςτολϊνπουζχουνδοκείςτοΔθμόςιο και ΝΡ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ 

& ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ 

ΥΡΗΕΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΟΥ FEMINA - 

Female participation in high-

tech enterprises  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

(Σε   περίπτωςθ     που  θ  οικονομικι  προςφορά  υπερβαίνει  θ  μία  ςελίδα  ο  υποψιφιοσ  ανάδοχοσ   
κα  υπογράψει  και  κα  ςφραγίςει  όλεσ  τισ  ςελίδεσ  τθσ  παροφςθσ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ 

Θμερομθνία: 

Επωνυμία: 
Ιδιότθτα: 
Διεφκυνςθ: 

Τθλ., FAX, Email: 

 

ΡΟΣ: 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Tαχ. Δ/νςθ: Λεωφόρου Καλυβίων 2 

Τ.Κ.: 35132, Λαμία 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

Ρου αφορά το ζργο: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΟΥ FEMINA - Female participation in 
high-tech enterprises », ςφμφωνα με τθ αρικ. ………………………… διακιρυξθ του Ρεριφερειακοφ 
Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ. Σφμφωνα με τθν παραπάνω διακιρυξι ςασ υποβάλλουμε τθν 
προςφορά μασ με τουσ κατωτζρω οικονομικοφσ όρουσ. 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ Αξία χωρίσ ΦΡΑ ςε Ευρϊ 
(ΑΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤΕΧΝΙΚΗΣΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣΕΓΟΥFEMINA - Female 
participation in high-tech enterprises 

 

 

Συνολικι τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α (ολογράφωσ): ...................................................... 

Συνολικι τιμι με Φ.Ρ.Α (ολογράφωσ): ........................................................... 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι  τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ. 

 

Ο προςφζρων 

(Υπογραφι, Σφραγίδα τθσ εταιρείασ) 
(Ονοματεπϊνυμο, Ιδιότθτα ςτθν 
εταιρεία) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΟΥ FEMINA – Female participation in high-tech enterprises» 

 

Στθ Λαμία και ςτθν ζδρα του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ (Λεωφόροσ Καλυβίων 
2, Τ.Κ. 35132), ςιμερα τθν    ..../2018, θμζρα , οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι: 

 

αφενόσ (1) το «Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ», ωσ Ανακζτουςα Αρχι, 

που εδρεφει ςτθ Λαμία, Στερεάσ Ελλάδασ επί τθσ Καλυβίων 2- Τ.Κ.35132, με Α.Φ.Μ. 090200946 & Δ.Ο.Υ. 
Λαμίασ , 

νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Ρρόεδρο και Ρεριφερειάρχθ Στερεάσ Ελλάδασ  

κ. Κωνςταντίνο Ρ. Μπακογιάννθ, 

 

και 

αφετζρου (2) θ εταιρεία ....................................................................., ωσ «Ανάδοχοσ», με ζδρα 
………………….. Α.Φ.Μ. ………………. Δ.Ο.Υ. …………………… Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ ………………………, νομίμωσ 
εκπροςωποφμενο από τον …………………………………..του ………………….. κάτοικο ………………… , κάτοχο του υπ. 
Αρικ. ……………….Δελτίου Ταυτότθτασ,  

 

αφοφ ζλαβαν υπόψθ: 

Τις διατάξεις: 

1. Του Νόμου ν.2218/1994  με τίτλο «Κδρυςθ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ, τροποποίθςθ διατάξεων 

για τθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ διατάξεισ», και ειδικότερα τα 

άρκρα 53, 54, 55 & 56, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν,   

2. Του Νόμου ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ειδικότερα τα άρκρα 190, 191, 192 & 

193. 

3. Του Νόμου Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 Aϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ ζχει τροποποπιθκεί και 

ιςχφει. 

4. Του Νόμου ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλεσ διατάξεισ», 

όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει και ιδίωσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 14 παρ. 5 του ν. 

4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016). 

5. Του Νόμου ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) με τίτλο «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Του Νόμου Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 





 

 68 

7. Τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 

8. Του Νόμου ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

9. Του Νόμου Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 

ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)– Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ 

και άλλεσ διατάξεισ”. 

10. Του Νόμου ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 

"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. Του Νόμου ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 

ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  

μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 

προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 

ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 

αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 

εταιρίεσ”. 

12. Του Νόμου ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

13. Του Νόμου ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  

και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

14. Του Νόμου ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 

Θζματα”,  

15. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

16. Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

17. Τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

18. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  

κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

19. Τθσ ΥΑ 2141/22-1-1998 (ΦΕΚ 74 Β/4-2-1998) «Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ 

των Ρεριφερειακϊν Ταμείων Ανάπτυξθσ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 40608/19-10-2001 (ΦΕΚ 

1428 Β/22-10-2001) και ιςχφει, 

20. Τθσ ΥΑ 4683/9-02-1998 (ΦΕΚ 140/13-2-1998) «Κανονιςμόσ Ρροςωπικοφ των Ρεριφερειακϊν 

Ταμείων Ανάπτυξθσ, και ειδικότερα το άρκρο 2.2 (ενότθτεσ των υπθρεςιϊν του Ταμείου) και το 

άρκρο 6 (Αρμοδιότθτεσ τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ και Υλοποίθςθσ 

Ρρογραμμάτων),  
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21. Τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν.2946/2001, με το οποίο προςετζκθ ςτουσ ςκοποφσ του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ θ παροχι υπθρεςιϊν, θ διεξαγωγι ερευνϊν και θ εκπόνθςθ 
αναπτυξιακϊν, τεχνοοικονομικϊν, οργανωτικϊν μελετϊν, κακϊσ και θ επίβλεψθ και υλοποίθςθ 
προγραμμάτων που ανακζτουν ςτο Ταμείο τα Υπουργεία, οι Ο.Τ.Α. Αϋ και Βϋ βακμοφ και τα 
Ν.Ρ.Δ.Δ., 

22. Τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 300488/ΥΔ/1244/6-4-2016 με τίτλο «Σφςτθμα διαχείριςθσ και 
ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου “Ευρωπαϊκι Εδαφικι Συνεργαςία” (ΦΕΚ 
1099/Βϋ/19.4.2016)». 

23. Τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων ςτο Ρρόγραμμα «INTERREG EUROPE», Άξονασ 1.2: 
Improving innovation delivery policies. 

24. Τθν ςυμμετοχι του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ εκ μζρουσ 
τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθν υποβλθκείςα πρόταςθ υλοποίθςθσ ζργου με τίτλο 
«FEMINA».  

25. Το από 24-5-2018 (ΡΤΑ/1891/20-6-2018) ζγγραφο του Διευκυντι Ρρογράμματοσ «INTERREG 
EUROPE» περί ζγκριςθσ τθσ πρόταςθσ που υποβλικθκε. 

26. Το εγκεκριμζνο τεχνικό δελτίο του ζργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλικθκε και εγκρίκθκε 
μζςω του επικεφαλισ εταίρου του ζργου, 

27. Τθν αρ.  15/2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ περί Ζγκριςθσ αποδοχισ εκτζλεςθσ του ζργου με τίτλο “Female participation in 
high-tech enterprises” και ακρωνφμιο “FEMINA”, το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα 
“INTERREG EUROPE”, δζςμευςθσ πίςτωςθσ ποςοφ 25.000,00 ευρϊ από το αποκεματικό του 
Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ για τθν κάλυψθ των δαπανϊν κάκε εξαμινου, ζγκριςθσ τθσ 
ςφναψθσ των απαραίτθτων ςυμβάςεων εμπειρογνωμοςφνθσ και παροχισ υπθρεςιϊν και 
εξουςιοδότθςθσ του κ. Ρροζδρου ΔΣ του ΡΤΑ για τθν υπογραφι όλων των απαιτοφμενων 
ςυμβάςεων και εγγράφων. 

28. Το υπογεγραμμζνο subcidy contract με τον επικεφαλισ εταίρο “Arezzo Inovation” για τθν εκτζλεςθ 
του ζργου με τίτλο “Female participation in high-tech enterprises” και ακρωνφμιο “FEMINA” του 
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Interreg Europe και κωδικό PGI04987 από τθν Κοινι Γραμματεία του 
Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ Interreg Europe 

29. Τθν αρ. 123235/19-11-2018 απόφαςθ ζνταξθσ του ζργου ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων 
(ΡΔΕ) 2018, ςτθ ΣΑΕΡ 356/2 των ζργων, για τθν χρθματοδότθςθ ποςοςτοφ 15% του 
προχπολογιςμοφ του. 

30. Τθν αρ. 270557/2667/21-11-2018 απόφαςθ τθσ Ρ.Σ.Ε. περί ανακατανομισ πιςτϊςεων ςτο 
Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2018, ςτθν ΣΑΕΡ 356/2. 

31. Τθν αρ. 16/2018 Απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ Ελλάδασ περί τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ 
για τθν ανάδειξθ αναδόχου ωσ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA - Female 
participation in high-tech enterprises”  

32. Τθν αρ.3642/27-11-2018 απόφαςθ που Ρροζδρου ΔΣ του ΡΤΑ Στερεάσ Ελλάδασ περί ζγκριςθσ 
πραγματοποίθςθσ δαπάνθσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου ωσ “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ 
ΤΟΥ ΕΓΟΥ FEMINA - Female participation in high-tech enterprises” 

33. Τθν αρικ.3643/27-11-Απόφαςθ Ρροζδρου του Δ.Σ. του ΡΤΑ/ΡΣΕ περί ανάλθψθσ υποχρζωςθσ 
34. Τθν υπ’ αρικ……../…..-……- (ΑΔΑΜ: ……………………………) απόφαςθ του Ρροζδρου ΔΣ του 

Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ  Ελλάδασ για τθν προκιρυξθ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςίασ  “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΟΥ FEMINA - 
Female participation in high-tech enterprises”. 

35. Τθν αρικμ. ……../…..-…… απόφαςθ του Ρροζδρου ΔΣ του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ 
Στερεάσ  Ελλάδασ, με τθν οποία εγκρίκθκε το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ. 

 

ςυμφϊνθςαν, ςυναποδζχτθκαν & ςυνυπζγραψαν τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τα ακόλουκα άρκρα: 
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ΑΘΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν επιχειρθματικότθτα 
υψθλισ τεχνολογίασ ςτθν Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ. Το πρόγραμμα INTERREGEUROPE ζχει ςυντάξει 
ζνα ενδεικτικό πρότυπο Σχεδίου Δράςθσ, το οποίο ωςτόςο δεν είναι δεςμευτικό. Επίςθσ, το παραδοτζο κα 
περιλαμβάνει ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του ςχεδίου δράςθσ. 

Ραράλλθλα, θ Σφμβαςθ καλφπτει και τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ και τεχνικισ προετοιμαςίασ των 
ςτελεχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτισ ςυναντιςεισ του Ζργου, κακϊσ και τθν ολοκλθρωτικι 
διοργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ εξωτερικϊν φορζων και ςτελεχϊν του Τοπικοφ Εταιρικοφ Σχιματοσ ςτισ ίδιεσ 
ςυναντιςεισ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

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. 

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.  

Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ εφαρμογισ κα ωφελιςουν τισ ΜΜΕ και τθν επικράτεια.  

Μια αφξθςθ τθσ γυναικείασ ςυμμετοχισ ςτθν επιχειρθματικότθτα υψθλισ τεχνολογίασ και τθσ 
απαςχόλθςθσ των γυναικϊν ςε τζτοιου είδουσ επιχειριςεισ κα πρζπει εδραιϊςει μια νοοτροπία ιςότθτασ 
των φφλων ςε αυτοφσ τουσ τομείσ, με αντίκτυπο ςτθν ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςτθν 
περιφερειακι ανταγωνιςτικότθτα. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Οι εταίροι του FEMINA πιςτεφουν ότι θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτισ μικρζσ & μεςαίου 
μεγζκουσ επιχειριςεισ υψθλισ τεχνολογίασ μποροφν να τισ καταςτιςουν πιο ανταγωνιςτικζσ. Αυτι θ 
πεποίκθςθ, βαςιςμζνθ ςε ακαδθμαϊκζσ μελζτεσ και πρακτικι πείρα, πρζπει να γίνει μζροσ τθσ γενικισ 
πολιτικισ.  

Το χάςμα μεταξφ των φφλων εξακολουκεί να είναι ορατό ςε τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ ςε ολόκλθρθ τθν 
ΕΕ-28: οι γυναίκεσ αντιπροςϊπευαν το 29% των επιχειρθματιϊν το 2014 και το 32,5% των εργαηομζνων ςε 
επιχειριςεισ υψθλισ τεχνολογίασ το 2015. Το κζμα που τίκεται δεν άπτεται τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ. 
Ρρόκειται για κζμα οικονομικισ ανάπτυξθσ λαμβάνοντασ υπόψθ μελζτεσ που ζδειξαν ότι οι γυναίκεσ με 
υψθλζσ δεξιότθτεσ μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ διαφοροποίθςθ και τθν εδραίωςθ των επιχειριςεων και 
ότι το κλείςιμο του χάςματοσ μεταξφ των φφλων κα μποροφςε να οδθγιςει ςε αφξθςθ του ΑΕΡ τθσ ΕΕ 
κατά 13%. 

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. 

Οι εταίροι του ζργου είναι οι ακόλουκοι: 

 Arezzo Innovation (επικεφαλισ εταίροσ)  

 AREZZO CHAMBER OF COMMERCE, CRAFT AND AGRICULTURE  IT 

 Global Center of Excellence (GCE)  

 Athens University of Economics and Business - Research Centre   

 Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada   
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 Bucharest-Ilfov Regional Development Agency   

 SODERCAN - Cantabria Regional Development Agency   

 Region Dalarna   

 DG Women issues and Gender Equality, Government of Cantabria   

 CMO STAMM   

Θ ανάκεςθ εξωτερικϊν υπθρεςιϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ ςτθ ςυμμετοχι 
τθσ ςτισ ςυναντιςεισ του Ζργου, ςτθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ, ςτθν αναγνϊριςθ βζλτιςτων πρακτικϊν 
και για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ του περιφερειακοφ ςχεδίου δράςθσ, που είναι υποχρεωμζνοσ να 
ςυντάξει ο κάκε εταίροσ , προβλζπεται ςτο πλαίςιο του ζργου “FEMINA” .  

 

ΑΘΟ 2 - ΧΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΕΙΑ & ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και ζωσ τθν 31.05.2023. 

Ζναρξθ υλοποίθςθσ του Ζργου ορίηεται θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ και θ διάρκειά τθσ ανζρχεται ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ, με δικαίωμα 

παράταςθσ, κατόπιν ςυμφωνίασ του Αναδόχου για το χρόνο παράταςθσ και ςε κάκε περίπτωςθ δίχωσ 

αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Το ζργο “FEMINA” ζχει διάρκεια δζκα (10) εξάμθνα. Τα ζξι (6) πρϊτα εξάμθνα ςυνιςτοφν τθν  Φάςθ Α’ του 
ζργου (φάςθ κυρίωσ υλοποίθςθσ) και τα επόμενα τζςςερα (4) τθν Φάςθ Β’ (φάςθ παρακολοφκθςθσ). 
Αναλυτικότερα, τα εξάμθνα του ζργου είναι τα εξισ: 

• 1ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2018- Νοζμβριοσ 2018 

• 2ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2018 – Μάιοσ 2019 

• 3ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2019- Νοζμβριοσ 2019 

• 4ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2019 – Μάιοσ 2020 

• 5ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2020- Νοζμβριοσ 2020 

• 6ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2020 – Μάιοσ 2021 

• 7ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2021- Νοζμβριοσ 2021 

• 8ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2021 – Μάιοσ 2022 

• 9ο εξάμθνο: Ιοφνιοσ 2022- Νοζμβριοσ 2022 

• 10ο εξάμθνο: Δεκζμβριοσ 2022 – Μάιοσ 2023 

Σθμείωςθ: Το χρονοδιάγραμμα και οι δράςεισ που πρζπει να γίνουν ανά εξάμθνο είναι βάςει του 
εγκεκριμζνου από τθν Κοινι Γραμματεία (JS) του INTERREGEUROPE χρονοδιαγράμματοσ του ζργου 
FEMINA. Μετακινιςεισ δράςεων και υποχρεϊςεων μεταξφ εξαμινων είναι πικανζσ. Μετά από απόφαςθ 
τθσ επιτροπισ κακοδιγθςθσ του προγράμματοσ δφναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιθκεί ανάλογα με 
τθν πορεία του ζργου και επομζνωσ και το χρονοδιάγραμμα των δράςεων του ςυμβοφλου επίςθσ δφναται 
να τροποποιθκεί, με ορίηοντα ολοκλιρωςθσ τθν 31θ Μαΐου 2023. 

Τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ορίηονται ωσ εξισ:  

 Απολογιςτικι ζκκεςθ πεπραγμζνων για κάκε εξάμθνο του ζργου. 

 Σχζδιο δράςθσ και ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ. Το ςχζδιο δράςθσ και το ςφςτθμα 
παρακολοφκθςθσ κα εκπονθκοφν ςτα αγγλικά, ενϊ το παραδοτζο κα περιλαμβάνει επιτελικι 
ςφνοψθ ςτα ελλθνικά. 

Χρονοδιάγραμμαπαραδοτζων: 

 1ο - 10ο εξάμθνο Φάςθσ Α’ του ζργου “FEMINA” για τισ εκκζςεισ πεπραγμζνων 

 6ο εξάμθνο Φάςθσ Α’ του ζργου “FEMINA” για το ςχζδιο δράςθσ 

Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει 

ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί θ υπθρεςία, ο ανάδοχοσ δφναται να 

κθρυχκεί ζκπτωτοσ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί εγκαίρωστθν ανακζτουςα αρχι και τθν επιτροπι παραλαβισ, για 

τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το κάκε παραδοτζο. 

 

ΑΘΟ 3 - ΤΙΜΗ 

Θ ςυνολικι τιμι ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΟΥFEMINA - 
Female participation in high-tech enterprises», που αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςθσ, δεν κα 
μπορεί να ξεπεράςει το ποςό των ………….. € για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Ρ.Α. 24%, πλζον του νομίμου ΦΡΑ 24% ποςοφ ...............€, ςφμφωνα και με τθν οικονομικι 
προςφορά του αναδόχου, που κεωρείται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

 

Τα κόςτθ προετοιμαςίασ και εργαςίασ εκτόσ τθσ χϊρασ, διαμονισ και μετακινιςεισ των ταξιδιϊν βαρφνουν 
τον Ανάδοχο, ο οποίοσ οφείλει να ςυμμετζχει ςτισ τεχνικζσ ςυναντιςεισ του ζργου εφόςον & μόνο του 
ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

θτά ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ ουδεμία άλλθ απαίτθςθ ζχει πζραν του ανωτζρου ποςοφ τθσ ςυνολικισ 
αμοιβισ. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία.  

 

 

ΑΘΟ 4 - ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Θ πλθρωμι του Συμβατικοφ Τιμιματοσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  κα γίνεται τμθματικά μετά τθν 
παραλαβι των παραδοτζων από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων όπωσ 
προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμά ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςθσ και ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ, τα 
οποία κα εγκρίνονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 219 του 
Ν.4412/16. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται από τισ πιςτϊςεισ  ςε ποςοςτό 85% αρχικϊσ από ιδίουσ πόρουσ του 

Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ που κατόπιν μελλοντικισ πιςτοποίθςθσ δαπανϊν κα 

βαρφνουν 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  Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2018, ςτθ ΣΑΕΡ 356/2, ΚΑ 

2018ΕΡ35620004. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί. 

Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν πλθρωμιείναι τα παρακάτω: 

 ι. Τιμολόγιο προμικειασ/ παροχισ υπθρεςιϊν του αναδόχου. 

ιι. Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθν ζνδειξθ «Εξοφλικθκε». 

ιιι. Ρρωτόκολλο ποιοτικισ παραλαβισ Θ παραλαβι γίνεται από επιτροπζσ. 

iv. Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα. 

v. Φορολογικι ενθμερότθτα 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
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ΑΘΟ 5 - ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 

αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ διακιρυξθσ.  

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων και ςυνεπϊσ 

αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαςι του, 

θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 

θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν 

απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 218 του ν. 4412/2016.  

 

 

ΑΘΟ 6 - ΑΡΟΙΨΗ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και παραδοτζων, 

με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 

αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται 

μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ 

δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται 

ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

 

ΑΘΟ 7 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν 

αρικ.……………………………......... εγγυθτικι επιςτολι τθσ ……………………….........………… αξίασ 

................................................................................... λεπτϊν (......................€) το φψοσ τθσ οποίασ 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ τον ΦΡΑ. 





 

 74 

Θ εγγφθςθ κα επιςτραφεί μετά τθν πλιρθ εκπλιρωςθ όλων των όρων αυτισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

που ο ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επζχει κζςθ 

ποινικισ ριτρασ και καταπίπτει για ολόκλθρο το ποςό ι για μζροσ, υπζρ του ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

ςφμφωνα με τισ περί προμθκειϊν διατάξεισ. 

 

ΑΘΟ 8 - ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχοσ, δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα 
ςφμβαςθ και ότι αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθν επίτευξθ του ςυμβατικοφ ςκοποφ και εγγυάται τθν 
ποιότθτα του παραδοτζου αποτελζςματοσ όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο Άρκρο 1 «Αντικείμενο» τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ για τθν «FEMINA - Female participation in high-tech enterprises» και ςτθν τθν 
υπ’ αρικ. 5/2018 μελζτθ του Τμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Υποςτιριξθσ & Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων 
του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ Στερεάσ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και επιβαρφνεται με τισ ενδεχόμενεσ κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ.  

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα παράδοςθ των υπθρεςιϊν, ευκυνόμενοσ για 
κάκε υπαίτια κακυςτζρθςθ. 

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ υποδείξεισ (οδθγοφσ εφαρμογισ, 
εργαλεία, ςυςτιματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων που χρθματοδοτοφνται 
από το πρόγραμμα Interreg Europe και φυςικά ςτο Τεχνικό Δελτίο του ζργου. 

Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει υπόψθ τισ υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να τισ 
ακολουκεί κατά τθ διάρκεια του ζργου και να ςυνεργάηεται ςτενά με τα ςτελζχθ τθσ που κα οριςτοφν ωσ 
αρμόδια για τθ διαχείριςθ του ζργου & τθν δθμοςιότθτα – επικοινωνία των δράςεων (ενότθτεσ Β & Γ του 
τεχνικοφ δελτίου). 

 

 

ΑΘΟ 9 - ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου. 

 

 

ΑΘΟ 10 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ προκιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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ΑΘΟ 11- ΚΗΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ  

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με 
τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ακροιςτικά, θ παρακάτω κφρωςθ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 
με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ  επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

 

 

ΑΘΟ 12 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Με τθν παράδοςθ των παραδοτζων, το Ρ.Τ.Α. Στερεάσ Ελλάδασ  αποκακίςταται ωσ αποκλειςτικόσ 
δικαιοφχοσ αυτϊν, δυνάμενο να προχωριςει ςε ακϊλυτθ περαιτζρω χριςθ αυτϊν ι παραχϊρθςι τουσ 
προσ τρίτουσ, του Αναδόχου αποξενωμζνου παντόσ δικαιϊματοσ ζπ’ αυτϊν. 

 

 

ΑΘΟ 13 - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Γεγονότα ανωτζρασ βίασ τα οποία προκαλοφν κακυςτζρθςθ ι αδυναμία εκτζλεςθσ εν όλο ι εν μζρει τθσ 
ςφμβαςθσ δεν ςυνιςτοφν ακζτθςθ εκ μζρουσ των ςυμβαλλομζνων των υποχρεϊςεϊν τουσ. Σε περίπτωςθ 
γεγονότοσ ανωτζρασ βίασ το μζροσ που εμποδίηεται ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του ειδοποιεί τον 
αντιςυμβαλλόμενο εντόσ θμζρασ και οφείλει να ηθτά εναλλακτικοφσ τρόπουσ για τθν εκπλιρωςθ των 
όρων τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ ςοβαρισ αποδεδειγμζνθσ αδυναμίασ του Αναδόχου να ανταποκρικεί 
λόγω ανωτζρασ βίασ, μπορεί το Ρ.Τ.Α. Στερεάσ Ελλάδασ  να διακόψει τθ ςυνζχιςθ του ζργου.  
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ΑΘΟ 14 - ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ορίςει άλλουσ προςτεκζντεσ τθσ επιλογισ του που κα τον υποκαταςτιςουν.  

 

ΑΘΟ 15 - ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν καλόπιςτα κάκε διαφορά, που τυχόν 
κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Επί διαφωνίασ, θ διαφορά κα λφνεται εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ ςτθ προςφυγι των 
ςυμβαλλομζνων, αντί ςτα Δικαςτιρια, ςε διαιτθςία, ςφμφωνα πάντα με τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Αν δεν 
επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια. 
Αρμόδια δικαςτιρια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ορίηονται τα 
δικαςτιρια τθσ Λαμίασ.  

Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι δζχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του ζργου που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ. Θ 
παράλειψθ από οιονδιποτε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ να αςκιςει κάποιο δικαίωμά του το οποίο 
απορρζει από τθ ςφμβαςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί παραίτθςθ από αυτό ι να επθρεάςει τθν ιςχφ τθσ. 

 

 

ΑΘΟ 16- ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται και από τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ, αναγνϊςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ 
ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία (3) όμοια αντίτυπα, από τα οποία τα δφο (2) κα κατατεκοφν ςτθν Δ/νςθ 
Οικονομικοφ του Ρ.Τ.Α. Στερεάσ Ελλάδασ και ζνα (1) κα λάβει ο ανάδοχοσ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΡΟΕΔΟΣ ΔΣ ΡΤΑ ΡΣΕ 

 

 




