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Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης  ποιότητας  –  τιμής  για  την

Επιλογή  Αναδόχου  του  Έργου  «Πιλοτικός  πειραματισμός  της  πλατφόρμας,  εφαρμογές  και

ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the platform, apps and e-services» στο πλαίσιο του

Έργου  «ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)» της  Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon

2020”  προϋπολογισμού 104.996,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασ. Όλγας 198 

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54008

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS GR122

Τηλέφωνο 2313319755

Φαξ 2313319902

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο G  .  Kenanidou  @  pkm  .  gov  .  gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Κενανίδου Γεσθημανή

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι  ο Νόμος 4412/2016. 
Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση:

G  .  Kenanidou  @  pkm  .  gov  .  gr 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη,  πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL)  :  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση η οποία ανέρχεται στο ποσό των 104.996,00€ βαρύνει τον Φορέα
723 και Κ.Α.Ε: 9899.κε.01  προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιλογή εμπειρογνώμονα (αναδόχου) με στόχο την παροχή
υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  του  WP5  για  τον  «Πιλοτικό  πειραματισμό  της  πλατφόρμας,  εφαρμογές  και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the platform, apps and e-services»,  D5.4. Πιλοτικός
πειραματισμός στην ΠΚΜ.
Καθοδηγούμενη από τον Σύμβουλο "πιλότο εκπαιδευτή", η ΠΚΜ θα είναι σε θέση να πειραματιστεί με μια
πρωτοποριακή  web-based  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  της  περιφερειακής  στρατηγικής  έξυπνης
εξειδίκευσης:

 Θα ενημερώσει την κοινωνία και θα την ευαισθητοποιήσει για την στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης 

 Θα  συμβουλευτεί  τους  επιχειρηματικούς  φορείς  της  περιοχής  και  θα  αναπτύξει
συνεργασία με βάση κοινούς τομείς ενδιαφέροντος

 Θα  συμμετέχει  σε  συζητήσεις  με  επιχειρηματικούς  και  δημόσιους  φορείς  για  τις
δυνατότητες  αναθεώρησης  της  ατζέντας  της  έξυπνης  εξειδίκευσης  και  αν  υπάρχει
δυνατότητα βελτίωσης της στρατηγικής

 Θα προσεγγίσει και θα έρχεται σε στενή επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς από την
4πλή έλικα (όπως επιχειρηματικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς), με στόχο τον εντοπισμό
κοινών προτεραιοτήτων, ευκαιριών υποστήριξης και κοινά αποδεκτών παρεμβάσεων 

 Θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και να ενσωματώσει τις
τάσεις που σχετίζονται με την έξυπνη εξειδίκευση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι παρεχόμενη υπηρεσία κατατάσσεται  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : .71632000-7.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.996,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 84.674,19€  ΦΠΑ : 20.321,81€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε από υπογραφής της έως 30/12/2017.

Αναλυτική  περιγραφή  του  φυσικού  και  οικονομικού  αντικειμένου  της  σύμβασης  δίδεται  στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

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

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

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

[Μέχρι τις 26/06/2017] του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» ,

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

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

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

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

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

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

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

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

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

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

η υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)”  

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

την  αριθμ.30110/385/10.02.2017(ΦΕΚ390/Β΄/10-02-2017)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής
Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης  υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων   “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των
Γενικών  Διευθύνσεων,των  Διευθύνσεών  /Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 (Φ.Ε.Κ.
226/Α΄/27-12-2010),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την 81320 & 77909  Απόφαση του  Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

το αριθμ. Πρωτ. Οικ. 58102/153 (ΑΔΑΜ:17REQ005805982) πρωτογενές αίτημα της Αυτοτελούς Δ/νσης
Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  και την με αριθμ. Πρωτ. 63408 (1537) Απόφαση
Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:Ω8Υ97ΛΛ-ΝΓΒ),   ΑΔΑΜ:  17REQ005874763,  ύψους  104.996,00€  στον
723.9899.κε.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Την  αριθμ.  721/2017  (ΑΔΑ:Ω7ΚΒ7ΛΛ-Σ4Υ)  Απόφαση  ΟΕ  περί  συγκρότησης  πενταμελούς  επιτροπής
διενέργειας  διαγωνισμών,   την  συγκρότηση  επιτροπής  τεχνικής  αξιολόγησης  για  τις  ανάγκες  του
παρόντος  διαγωνισμού  καθώς  και  την  αριθμ.  724/2017  (ΑΔΑ:Ω2ΧΜ7ΛΛ-2ΘΥ)   Απόφαση  ΟΕ  περί
συγκρότησης επιτροπής εξέτασης ενστάσεων.

Το  αριθμ.  Πρωτ.  92473/267  έγγραφο  της  Αυτοτελούς  Δ/νσης  Υποστήριξης  Καινοτομίας  και
Επιχειρηματικότητας. 

Τη  σύμβαση  χρηματοδότησης,  που  έχει  υπογραφεί  μεταξύ  του  επικεφαλής  εταίρου  του  έργου
Research, Technology Development and Innovation, S.L., που εδρεύει στην Ισπανία και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  (RESEARCH EXECUTIVE AGENCY -  REA),  σύμφωνα με  την  οποία το  έργο  ξεκίνησε  στις  1
Μαΐου 2016. 

Το  γεγονός  ότι  η  ΠΚΜ  συμμετέχει  ως  εταίρος  στο  έργο  με  τίτλο  «Ηλεκτρονική  Υπηρεσία  για
Συμβουλευτική στην Πολιτική Έξυπνης Εξειδίκευσης» - “ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy
Advice” με ακρωνύμιο ΟΝLINE-S3 στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020. 

Την  αποδοχή  του  έργου  με  την  με  αριθμό  29/10-03-2016  (ΑΔΑ:6ΥΛΥ7ΛΛ-Ι9Η)  απόφαση  του
Περιφερειακού Συμβουλίου. 

Το  Νόμο  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και συγκεκριμένα το άρθρο 283 στο οποίο αναφέρεται ότι οι περιφέρειες
υπεισέρχονται,  αυτοδικαίως,  μετά  την  έναρξη  ασκήσεως  των  αρμοδιοτήτων  τους,  σε  όλα  τα
δικαιώματα,  περιλαμβανομένων  και  των  εμπραγμάτων,  καθώς  και  στις  υποχρεώσεις,  των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Τον  στόχο  του  έργου  που  είναι  η  ανάπτυξη  μιας  πλατφόρμας  «ηλεκτρονικής  πολιτικής»,  η  οποία
εμπλουτισμένη με μια εργαλειοθήκη εφαρμογών και υπηρεσιών σε απευθείας σύνδεση, θα βοηθήσει
τις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ κατά την επεξεργασία ή την αναθεώρηση της στρατηγικής
Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Το  Πακέτο  Εργασίας  5  του  έργου  που  αφορά  στην  πιλοτική  εφαρμογή  της  πλατφόρμας,  των
εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγματικό περιβάλλον και καταλήγει στην αναφορά
επί της διαδικασίας δοκιμής και των αποτελεσμάτων αυτής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
που θα συμβάλλει στην εκπόνηση ενός σχεδίου επικαιροποίησης/αναθεώρησης της στρατηγικής RIS3
με τη χρήση εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου σε σύγκριση πριν και μετά τη χρήση
των εργαλείων. 
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Τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο ONLINE_S3 που ανέρχεται στις
διακόσιες οχτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (208.750,00€). 

Τον προϋπολογισμό του έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 2017 και συγκεκριμένα
τον φορέα 01.723-9899 ΟΝLINE_S3 στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων. 

την αριθμ. 963/2017 (ΑΔΑ:6ΒΕΚ7ΛΛ-Υ6Ρ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ με την οποία
εγκρίνονται οι όροι της παρούσης καθώς και η διενέργεια διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την  17 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00.

Η  Ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών  ορίζεται  σε  22  ημέρες  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.  

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καθώς και η περίληψη αυτής (Προκήρυξη) καταχωρήθηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) . 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 43016

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 στις κάτωθι εφημερίδες:

1) Επτά ημέρες, 2) Οικονομική Θεσσαλονίκης & 3) Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος.

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο,  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας  αρχής,  στη διεύθυνση
(URL) :   www  .  pkm  .  gov  .  gr   ►  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

γ)  λαμβάνουν  τα  κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

       η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

        το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

       οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

       το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της 

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

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  και  απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων   υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους   στο  σύστημα
οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα,  όλα  τα  δημόσια  έγγραφα  που  αφορούν  αλλοδαπούς  οικονομικούς  φορείς  και  που  θα
κατατεθούν  από τους  προσφέροντες  στην  παρούσα  διαδικασία,  θα είναι  νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται  αντίστοιχα  η κατάθεση  οιουδήποτε δημόσιου  εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από  το  νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα  π.χ αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται  του δικαιώματος της διαιρέσεως και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία

8





«Πιλοτικός πειραματισμός της πλατφόρμας, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the platform, apps
and e-services» στο πλαίσιο του Έργου «ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)»

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει  το  ποσό  της  εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη  ΣΔΣ,  στο  βαθμό  που  η υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  που
ανέρχεται στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ ΦΠΑ ήτοι 1.693,48€. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει  και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  395  ημέρες ,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

β)  την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας  άσκησης  ασφαλιστικών μέτρων ή την  έκδοση απόφασης  επ’
αυτών, και  
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2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.4 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή
νομικό  πρόσωπο) ή σε  ένα από τα μέλη του (εάν  πρόκειται  για  ένωση οικονομικών φορέων)  ένας  ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση, όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β)  δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997,  σ.  1)  και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του
οικονομικού φορέα, 

γ)  απάτη, κατά την  έννοια  του  άρθρου 1  της  σύμβασης  σχετικά  με  την  προστασία  των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48), 

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για  τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

στ)  παιδική εργασία   και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου   αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχι-
στον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην  καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης και  αυτό έχει  διαπιστωθεί  από δικαστική  ή διοικητική  απόφαση  με
τελεσίδικη και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα με διατάξεις  της  χώρας όπου είναι  εγκατεστημένος   ή  την
εθνική  νομοθεσία  ή/και  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να αποδείξει  με τα κατάλληλα μέσα ότι  ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική
ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο  2.2.3.2,  θα  ήταν  σαφώς  δυσανάλογος,  ιδίως  όταν  μόνο  μικρά  ποσά  των  φόρων  ή  των
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε
σχετικά με  το ακριβές  ποσό που  οφείλεται  λόγω αθέτησης  των υποχρεώσεών του όσον  αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση     ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής   εκκαθάρισης   ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του  οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

11





«Πιλοτικός πειραματισμός της πλατφόρμας, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the platform, apps
and e-services» στο πλαίσιο του Έργου «ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)»

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.3.5.  Ο προσφέρων αποκλείεται  σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο  κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που  έλαβε  επαρκούν  για  να  αποδείξουν  την  αξιοπιστία  του,  παρότι  συντρέχει  ο  σχετικός  λόγος
αποκλεισμού  (αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης  παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

2.2.3.7. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  παροχή  υπηρεσιών.
Ειδικότερα απαιτείται   να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
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2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά την Τεχνική τους Προσφορά (της παραγράφου 2.4.3.2) , να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους  αναγκαίους  πόρους,  με  την
προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων , οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς
και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης .

Υπό τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων .

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα  Παράρτημα     VI  , το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:   ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε
επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr )  και
(www.hsppa.gr ),καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ στα επισυναπτόμενα έγγραφα της παρούσης. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα/Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Α.  Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης:
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α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει  την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)  στου
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές]. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.8.  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα  ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 

Β.3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
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Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα με  τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.5. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Προς  διευκόλυνση  των  υποψηφίων  παρατίθεται  στο    Παράρτημα  I  V   ''Άλλο  Περιγραφικό  Έγγραφο  –
Υπόδειγμα'' Ενδεικτικός Πίνακας Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου
και  του  περιβάλλοντος  εφαρμογής  του  στη  Θεσσαλονίκη  και  την
ευρύτερη Κεντρική Μακεδονία (Κατανόηση του αντικειμένου και των
στόχων του έργου του Αναδόχου)   

Κριτήριο  1  με  συντελεστή
βαρύτητας (Σ1) 30%

Η  επαρκής  ανάλυση  -  εξειδίκευση  της  καταλληλόλητας  και
αποτελεσματικότητας  της  μεθοδολογίας  υλοποίησης.  Η  ορθολογική
ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και
σύνδεσή  τους  με  τα  ελάχιστα  απαιτούμενα  παραδοτέα  και  το
χρονοδιάγραμμα.  (Πληρότητα  και  αξιοπιστία  της  μεθοδολογικής
προσέγγισης του έργου)

Κριτήριο  2  με  συντελεστή
βαρύτητας (Σ2) 40%

Η  επάρκεια  και  σαφήνεια  κατανομής  αρμοδιοτήτων  στα  μέλη  της
Ομάδας  Έργου και  τα επίπεδα διοίκησης  (Αποτελεσματικότητα και
λειτουργικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της ομάδας έργου)

Κριτήριο  3  με  συντελεστή
βαρύτητας (Σ4) 30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της προσφοράς  θα  προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης , για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 

2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος ....), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» .

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής  υπογραφής  και  να
εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας  την  κατωτέρω  διαδικασία  εγγραφής  του  άρθρου  3  παρ.  3.2  έως  3.4  της   Υπουργικής
Απόφασης  αριθμ.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677/Β  –  21.10.13)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο  χρόνος  υποβολής  της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  μέσω  του
συστήματος  βεβαιώνεται  αυτόματα  από  το  σύστημα  με  υπηρεσίες  χρονοσήμανσης,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α)  έναν  (υπο)φάκελο με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική  Προσφορά» στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς  του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές μονάδας,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη
περίπτωση  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να  παράγει  εκ  νέου  το
ηλεκτρονικό  αρχείο  pdf]   [Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  οι  οικονομικοί  όροι  δεν  έχουν
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος,  η Α.Α. δίνει  σχετικές
οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και
τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς ]

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη  ψηφιακή υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά  από  τον  οικονομικό  φορέα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  τα  οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα
που  φέρουν  τη  Σφραγίδα  της  Χάγης  (Apostille).Δεν  προσκομίζονται  σε  έντυπη  μορφή  στοιχεία  και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας,  να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:

α)  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ ψηφιακά υπογεγραμμένη
,στην οποία πρέπει να  αναφέρονται  τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365
ημέρες  ή 12 μήνες   από την επόμενη της  ημερομηνίας  διενέργειας  του διαγωνισμού  και  δύναται  να
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παραταθεί  κατά μέγιστο  για  επιπλέον  365  ημέρες  ή  12  μήνες  β)  ότι  έλαβαν  γνώση και  αποδέχονται
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια συμμετοχής.  

β) T  ο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ),

γ) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.

Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ.  για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

δ)   Για  την απόδειξη  της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του  διαγωνισμού(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ'όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη
τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο).
Απόσπασμα  Πρακτικού  Γενικής  Συνέλευσης  για  την  εκλογή  του  ισχύοντος  Διοικητικού  Συμβουλίου
(ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου).
Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε
τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα).

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

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
Το  φύλλο  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως  όπου  δημοσιεύθηκε  η  περίληψη  του  καταστατικού
(φωτοαντίγραφο).

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

Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού.
Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης.

   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.   

2.4.3.2 H   τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  με  το  κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος   ΙΙΙ της  Διακήρυξης  ,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και
προδιαγραφές πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,  βάσει  των οποίων  θα
αξιολογηθεί  και  βαθμολογηθεί  (βάσει  του  άρθρου  2.3)  η  καταλληλόλητα  των  προσφερόμενων
υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στο  ως  άνω
Παράρτημα.  
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  όπως
ορίζεται κατωτέρω : 

Α. Τιμές

1. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει.
Η τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α.  Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου,επί ποινή αποκλεισμού,
δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (ήτοι
καθαρό  ποσό  84.674,19€+  20.321,81€  ΦΠΑ  =  104.996,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α).  Η
προσφερόμενη  τιμή  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων  επιβαρύνσεων  και
δαπανών του Αναδόχου για την  πλήρη εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία
αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών που δεν είχαν προβλεφθεί.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της  ανωτέρω  τιμής  θα  υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται . 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  365
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται  συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή  δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 17η Ιουλίου 2017 και ώρα 09:00. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»,  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων,  ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει  σε επόμενο
στάδιο  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  τους,  με  την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α)  Η  αρμόδια  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει  στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους  όρους  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί
να γίνονται και ενιαία.

Τo αποτέλεσμα  του  ανωτέρω  σταδίου  επικυρώνεται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της
αναθέτουσας αρχής ήτοι Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 

γ)  Οι  κατά τα  ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα οικονομικά  στοιχεία  των προσφορών,  μετά την
ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  λοιπών  στοιχείων  των  προσφορών,  αποσφραγίζονται  κατά  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄  και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
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δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  συντάσσει
πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται  αιτιολογημένα  την  αποδοχή  ή  απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου. 

Εάν  οι  προσφορές  φαίνονται  ασυνήθιστα  χαμηλές  σε  σχέση  με  το  αντικείμενο  της  σύμβασης,  η
αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται  είτε στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς είτε στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή, ανάλογα με την βαρύτητα
του κάθε κριτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ τους.  Αν οι ισοδύναμες
προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Το Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών  κοινοποιείται στους συμμετέχοντες των οποίων
οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,  μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής του.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία  κατ’  ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)  επιπλέον
ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4  (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει  με το Τ.Ε.Υ.Δ.  ,   ότι  πληροί,  οι  οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει  ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει  την κατακύρωση της
σύμβασης  για  ολόκληρη ή  μεγαλύτερη ή  μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό  στα εκατό  και  ως  εξής:
Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50%  στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας.  Για  κατακύρωση μέρους  της  ποσότητας  κάτω του καθοριζόμενου  ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

Το Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών & το Πρακτικό Αξιολόγησης των  Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης  επικυρώνονται  με απόφαση του αποφαινόμενου  οργάνου της αναθέτουσας  αρχής  ήτοι
Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ. 

Κατά  της  ανωτέρω  Απόφασης  Κατακύρωσης  χωρεί  ένσταση  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4.  της
παρούσας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης  κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης  επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,

β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2..

Η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό
φορέα.  Για  την  άσκηση  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η  ένσταση  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά,  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  με  τη  συμπλήρωση  της
ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου
pdf  το  οποίο  φέρει  ψηφιακή  υπογραφή  σκληρής  αποθήκευσης.  H  αναθέτουσα  αρχή  αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για  το παραδεκτό της άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την κατάθεση  της ένστασης,  η  καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο
επισυνάπτεται  σε  μορφή  pdf.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο  και   επιστρέφεται  με
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  ενημερώνονται  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  της  ένστασης  μέσω  της
λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά
την  26η  Ιουνίου  2017  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Βιβλίου  ΙV  (άρθρα  345  έως  374)  του  ν.
4412/2016

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής  σύμβασης.   Το  περιεχόμενό  της  είναι  σύμφωνο  με  το  υπόδειγμα  που  περιλαμβάνεται  στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής  έναντι  του  αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετεται στο σύνολό τους  [μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή  του  αντικειμένου  της  σύμβασης.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  των ως  άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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

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

4.4 Υπεργολαβία

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

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

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β)  ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 
5.1.1.  Η  πληρωμή  της  αξίας  των  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  στον  Ανάδοχο,  θα  πραγματοποιείται
τμηματικά, με τον παρακάτω τρόπο:

 Ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του συμβατικού τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα
καταβληθεί  στον  Ανάδοχο  με  την  ολοκλήρωση  της  Εργασίας  Ε1  «ΕΜΠΛΟΚΗ  ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» του έργου του Αναδόχου και την υποβολή του Παραδοτέου Π1

 Ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του συμβατικού τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα
καταβληθεί  στον  Ανάδοχο  με  την  ολοκλήρωση  της  Εργασίας  Ε2  «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΕΞΥΠΝΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»  του  έργου  του  Αναδόχου  και  την  υποβολή  του
Παραδοτέου Π2.
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 Ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του συμβατικού τμήματος (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα
καταβληθεί  στον  Ανάδοχο  με  την  ολοκλήρωση  της  Εργασίας  Ε3  «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ»  του  έργου  του  Αναδόχου  και  την  υποβολή  του
Τελικού Παραδοτέου.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. . 
Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμ-
βατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων,  οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί  ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.  4412/2016 αποκλει -
σμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμ-
βασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμε-
νης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντί-
στοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών
που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες πα-
ρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθε-
ση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκ-
πτωτο.
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής  ή  του  φορέα  που  εκτελεί-διοικεί  τη  σύμβαση  ,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  τριάντα  (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

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

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της  να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι  υπάλληλοι  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση  φορέων,  στους
οποίους  ανατίθενται  επιμέρους  καθήκοντα  για  την  παρακολούθηση  της  σύμβασης.  Σε  αυτή  την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

6.1.3.Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο  οποίο  καταγράφονται  η  τμηματική  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  σύμβασης,  η  καθημερινή
απασχόληση  του  προσωπικού  σε  αριθμό  και  ειδικότητα,  έκτακτα  συμβάντα  και  άλλα  στοιχεία  που
σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης.  Το  ημερολόγιο  συνυπογράφεται  από  τον  επόπτη  της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Χρονοδιάγραμμα:

Ο χρόνος παράδοσης  του έργου ορίζεται  από υπογραφής της σύμβασης  και  έως τις  30-12-2017 και
αναλύεται ως εξής:

 Π1 «ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» έως τις 15.09.2017

 Π2 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» έως τις 15.11.2017

 Π3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ» έως τις 30.12.2017. 
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Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου “ONLINE S3” αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων -
χρονική  παράταση  του  έργου,  και  αυτό  το  αίτημα  γίνει  δεκτό  από  τα  αρμόδια  όργανα  του
Προγράμματος HORIZON 2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  έκπτωτος. Αν  οι  υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

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

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και  παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών  από την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

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

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1.  Αβραμίδης Ευστάθιος

2. Θωμαϊδης Παύλος

3. Καρατζιούλα Νίκη

4. Μήττας Χρήστος

5. Μπάτος Σωτήριος 

6. Τζηρίτης Δημήτριος

7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος

8. Μούρνος Δημήτριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ONLINE S3»
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει τα τελευταία έξι έτη τεράστια μείωση του ΑΕΠ, όπως
και το σύνολο της χώρας, γεγονός που ιστορικά εμφανίζεται μόνο σε περιόδους πολέμου. Αποτέλεσμα
είναι, όπως είναι φυσικό, να επηρεαστεί αρνητικά το ποσοστό ανεργίας, ενώ τεράστιος αριθμός των ΜΜΕ
της  περιοχής  προσπαθεί  να  διατηρήσει  την  ανταγωνιστικότητά  του  στις  παγκόσμιες  αγορές.  Παρόλα
ταύτα χάνει  μερίδιο της αγοράς,  κυρίως λόγω του χαμηλού /  μέσου προφίλ  στην καινοτομία και  την
τεχνολογία, τις μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής και τις δυσκολίες στην επιχειρηματική δραστηριότητα
στο εξωτερικό. 
Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφερειακή Αρχή έχει εργαστεί για την ανάπτυξη της στρατηγικής RIS3, με στόχο
να εντοπίσει  τις  σημερινές  και  μελλοντικές  δραστηριότητες  και  κοινωνικές  ανάγκες  και  την ανάπτυξη
καινοτόμων λύσεων, για την κάλυψη αυτών των αναγκών με τη χρήση της τοπικής γνώσης, την προσφορά
καλύτερων και νέων υπηρεσιών και προϊόντων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας,  τα  δίκτυα  και  τα  εργαλεία  και  την  εξωστρέφεια.  Οι  4  διαγνωσμένοι  τομείς
προτεραιότητας της στρατηγικής RIS3 είναι (α) ο τομέας της Αγροδιατροφής, (β) ο τομέας του Τουρισμού,
(γ) ο τομέας της Κλωστοϋφαντουργίας και (δ) ο τομέας των Υλικών-Κατασκευών. Τις στρατηγικές στήριξης
των  τομέων  αποτελούν  i)  οι  ΤΠΕ,  ii)  οι  ενεργειακές  τεχνολογίες,  iii)  οι  πράσινες  τεχνολογίες  και  το
περιβάλλον, και iv) οι τεχνολογίες και τα εργαλεία των μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  είναι  το  κύριο  όργανο  εφαρμογής  της  στρατηγικής  RIS3  στην
Κεντρική  Μακεδονία,  με  επίκεντρο,  όπως  απαιτείται,  στην  περιφερειακή  οικονομική  ανάπτυξη,
προκειμένου αυτή να ανακάμψει από την οικονομική ύφεση μέσω μιας στρατηγικής προσέγγισης. 
Τα επόμενα  βήματα  για  την εφαρμογή της  στρατηγικής  RIS3,  περιλαμβάνουν  περαιτέρω εξειδίκευση,
επικέντρωση  σε  συγκεκριμένα  σημεία  στις  αλυσίδες  αξίας  και  διασταύρωση,  σχεδιασμό  στρατηγικών
σχεδίων, ανάπτυξη ειδικών εργαλείων και ανάλυση μοντέλων, επιχειρηματική ανάπτυξη, διαβούλευση σε
μια ευρύτερη περιοχή με διαφορετικά ψηφιακά και φυσικά εργαλεία, διάθεση κονδυλίων για το σκοπό
αυτό, ευθυγράμμιση της στρατηγικής μάζας, προώθηση της επιχειρηματικής ευφυΐας, παρακολούθηση
αποτελεσμάτων αναλύσεων/ ανατροφοδότηση κ.λ.π.
ΤΟ ΕΡΓΟ “ONLINE S3”
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  υλοποιώντας τη στρατηγική  RIS3, συμμετέχει στο  χρηματοδοτικό
πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία, πρόγραμμα Horizon 2020, μέσω του εγκεκριμένου της
έργου ««ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)». Οι υπόλοιποι εταίροι του
έργου είναι:

1. ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ, Ελλάδα 
2. EUROPEAN FUTURE INNOVATION SYSTEM CENTRE (EFIS), Βέλγιο
3. FELLNHOFER KATHARINA (FELLNHOFER) AT2, Αυστρία
4. EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, EKONOMSKE RAZISKAVE IN PODJETNISTVO
5. D.O.O. (EIM), Σλοβενία
6. SLOVAK BUSINESS AGENCY (SBA), Σλοβακία
7. EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY (NAPIER), Ηνωμένο Βασίλειο
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8. AALTO-KORKEAKOULUSAATIO (AALTO), ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ
9. INTELSPACE ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ AE (INTELSPACE AE), Ελλάδα
10. INNOVA INTEGRA LIMITED (IIL) LTD, Ηνωμένο Βασίλειο
11. THE UNIVERSITY OF EDINBURGH (UEDIN), Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο  ρόλος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στο  έργο  είναι  να  συμβάλλει  α)  στην  επιλογή  των
κατάλληλων μεθοδολογιών σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής RIS3, καθώς και β) στην πιλοτική
εφαρμογή της πλατφόρμας και των ψηφιακών εργαλείων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου
κατά τη διάρκεια επανασχεδιασμού της στρατηγικής RIS3 στην ΠΚΜ. Συγκεκριμένα, η ΠΚΜ συμμετέχει στα
Πακέτα Εργασίας WP2-“Μηχανισμός Online S3 για την υποστήριξη της πολιτικής RIS3” και WP5-“Πιλοτικός
πειραματισμός της πλατφόρμας, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες”. 

Αναλυτικά:
Με δεδομένη  την  αιρεσιμότητα,  σύμφωνα με  την  οποία,  τα  Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά και  Επενδυτικά
Ταμεία (ESIF) ορίζουν ότι οι Περιφέρειες των κρατών μελών πρέπει να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τη
στρατηγική έρευνας  και  καινοτομίας,  το  έργο Online-S3 έχει  ως σκοπό να αναπτύξει  μια διαδικτυακή
πλατφόρμα συμβουλευτικής, που θα βασίζεται στο μοντέλο της συμμετοχικότητας της τετραπλής έλικας
και η οποία θα οδηγήσει τους φορείς χάραξης της πολιτικής, στον επανασχεδιασμό και την εφαρμογή της
Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Η μεθοδολογία του έργου έχει ως εξής:
1. Ανάπτυξη της πλατφόρμας: Αναπτύσσεται μέσω διαβουλεύσεων και συσκέψεων η διαδικτυακή

πλατφόρμα για συμβουλευτική στις πολιτικές έξυπνης εξειδίκευσης.
2. Δοκιμή της πλατφόρμας: Η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί με εργαλεία όπως cloud-based computing,

κοινωνικά δίκτυα, όσο και με φυσική παρουσία - συνεργασία. 
3. Ομαδοποίηση δεδομένων:  Θα συγκεντρωθούν – ομαδοποιηθούν οι  υπηρεσίες  που βασίζονται

στην υφιστάμενη γνώση και που στηρίζουν τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, αλλά
και την πολιτική της έξυπνης εξειδίκευσης για την ανοιχτή καινοτομία με επίκεντρο τον χρήστη. 

4. Πιλοτικές  παρουσιάσεις:  Οι  Πιλοτικές  Παρουσιάσεις  έχουν  στόχο  τις  επιτόπου  εκτιμήσεις  και
αξιολογήσεις  των  στρατηγικών  της  RIS3.  Μέσω  των  αξιολογήσεών  τους  θα  διαμορφωθεί  το
εμπειρικό πλαίσιο που απαιτείται για τον σχεδιασμό των υπηρεσιών που βασίζονται στη γνώση.

Η προτυποποίηση της RIS3 μέσω της πλατφόρμας, ως ενσωματωμένο σύστημα στην κοινωνία προάγει την
συμμετοχικότητα στη διαδικασία χάραξης πολιτικής και καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η διεύρυνσή
της  είναι  σημαντική.  Τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  (stakeholders)  με  αυτόν  τον  τρόπο  συμμετέχουν  στη
διαμόρφωση  της  πλατφόρμας  και  συμβάλλουν  από  την  πλευρά  τους  σε  μία  κοινωνική  καινοτομία.
Συγκεκριμένα, οι stakeholders μέσω της πλατφόρμας θα πειραματιστούν με ένα καινοτόμο εργαλείο, το
οποίο  προσφέρει  μια  κρίσιμη  σύνθεση  του  cloud  computing  και  των  κοινωνικών  μέσων  μαζικής
ενημέρωσης, για να συμβάλλουν στη διαδικασία της ανάπτυξης ή επικαιροποίησης της στρατηγικής RIS3,
συν-σχεδιάζοντας, με τη χρήση εφαρμογών που βασίζονται στη γνώση. 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή εμπειρογνώμονα (αναδόχου) με στόχο την παροχή
υπηρεσιών  στο  πλαίσιο  του  WP5  για  τον  «Πιλοτικό  πειραματισμό  της  πλατφόρμας,  εφαρμογές  και
ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  -  Pilot  experimentation of  the platform, apps and e-services»,  D5.4.  Πιλοτικός
πειραματισμός στην ΠΚΜ.
Καθοδηγούμενη από τον Σύμβουλο "πιλότο εκπαιδευτή", η ΠΚΜ θα είναι σε θέση να πειραματιστεί με μια
πρωτοποριακή  web-based  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  της  περιφερειακής  στρατηγικής  έξυπνης
εξειδίκευσης:
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 Θα ενημερώσει την κοινωνία και θα την ευαισθητοποιήσει για την στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης 

 Θα  συμβουλευτεί  τους  επιχειρηματικούς  φορείς  της  περιοχής  και  θα  αναπτύξει
συνεργασία με βάση κοινούς τομείς ενδιαφέροντος

 Θα  συμμετέχει  σε  συζητήσεις  με  επιχειρηματικούς  και  δημόσιους  φορείς  για  τις
δυνατότητες  αναθεώρησης  της  ατζέντας  της  έξυπνης  εξειδίκευσης  και  αν  υπάρχει
δυνατότητα βελτίωσης της στρατηγικής

 Θα προσεγγίσει και θα έρχεται σε στενή επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς από την
4πλή έλικα (όπως επιχειρηματικούς φορείς, ερευνητικούς φορείς), με στόχο τον εντοπισμό
κοινών προτεραιοτήτων, ευκαιριών υποστήριξης και κοινά αποδεκτών παρεμβάσεων 

 Θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και να ενσωματώσει τις
τάσεις που σχετίζονται με την έξυπνη εξειδίκευση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι  Εργασίες που  θεωρούνται  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  των  παραδοτέων  στην  αναμενόμενη
ποιότητα και τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης είναι:

Ε1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, που θα παρέχουν ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των
μεθοδολογιών συμμετοχικότητας  για  όλο το εταιρικό  σχήμα.  Τα online  ερωτηματολόγια  θα έχουν ως
σκοπό  την αξιολόγηση της ποιότητας των μεθοδολογιών για τη βελτίωση κι όχι το σχεδιασμό της RIS3. 
Θα πρέπει  να  επιτευχθούν οι  εξής  Στόχοι  (οι  τιμές  θα οριστούν κατόπιν συμφωνίας  της ΠΚΜ με  τον
Υπεύθυνο του WP5 του εταιρικού σχήματος): 

Επίπεδα εμπλοκής των πολιτών σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο 

Πληροφόρηση

Αριθμός χρηστών που λαμβάνουν μέρος στον πιλοτικό πειραματισμό

Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας
των  πολιτών  μέσω  online εργαλείων  (π.χ.  newsletters,  emails,  άτυπες
παρουσιάσεις)

Συμβουλή

Αριθμός συμμετεχόντων στη διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης

Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) από την τετραπλή έλικα (π.χ. add-on
σύντομες  παρουσιάσεις  ή  μεθοδολογικοί  πειραματισμοί  μέσω
υφισταμένων  εργαλείων,  υπηρεσιών  κλπ.   Είναι  απαραίτητη  η  online
αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων).

Εμπλοκή

Αριθμός συμμετεχόντων στον πιλοτικό πειραματισμό 

Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) από την τετραπλή έλικα (οργάνωση
workshop.  Είναι  απαραίτητη  η  online αξιολόγηση  μέσω
ερωτηματολογίων).

Συνεργασία
Αριθμός χρηστών που θα επικυρώσουν τον πιλοτικό πειραματισμό

Περιφερειακές  αρχές,  σύμβουλοι  και  δυνητικοί  χρήστες  μέσω  της
οργάνωσης ενός workshop (μέσω εις βάθος (in-depth) συνεντεύξεων)

Παραδοτέο  Π1:  Μία  Έκθεση  Αποτελεσμάτων,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  εργασίες  που
υλοποιήθηκαν, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι τελικές τιμές που επιτεύχθηκαν.
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Ε2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΕΞΥΠΝΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,  μετά  τη  χρήση  όλων  των
διαθέσιμων  πληροφοριών,  εργαλείων,  εφαρμογών  και  υπηρεσιών  μέσω  της  on-line  πλατφόρμας  S3,
λαμβάνοντας υπόψη εθνικές / περιφερειακές περιστάσεις. Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία ο πιλοτικός
πειραματισμός και να μην παραμείνει μία θεωρητική άσκηση «επί χάρτου».
Ο  Σύμβουλος  θα  εκτελέσει  με  την  υποστήριξη  και  τη  χρήση  των  εργαλείων  /  μεθοδολογιών  που
ενδείκνυνται στην Περιφέρεια σχετικά με το επίπεδο σχεδιασμού, την ικανότητα του συστήματος και την
ωριμότητα του συνολικού οικοσυστήματος, ενδεικτικά τα ακόλουθα tasks:
1.Ανάλυση

 Η παραγωγικότητα και καινοτομία στην περιφέρεια. Ανάλυση SWOT.

 Εξειδίκευση και χρήση της μεθοδολογίας “Related Variety Analysis”

 Ανάλυση της εξωστρέφειας. Τάσεις, foresight ή άλλα εργαλεία ανάλυσης του μέλλοντος

 Επικαιροποίηση του βέλτιστου σεναρίου εξειδίκευσης

 Η επιχειρηματική δυναμική - Επιχειρηματική διαδικασία ανακάλυψης -1ος κύκλος
2.Διακυβέρνηση

 Αξιολόγηση των εναλλακτικών μοντέλων διακυβέρνησης

 Πολιτική και λειτουργική διακυβέρνηση. Ενημέρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
RIS3

 Η εμπλοκή του χρήστη - Ανοιχτή Διακυβέρνηση
3. Όραμα

 Εντοπισμός του cluster της ΕΕ που εντάσσεται η περιφέρεια

 Καθορισμός με συλλογική διαδικασία του οράματος για την περιοχή – Επικαιροποίηση του
υφιστάμενου οράματος

 Καθορισμός  των  προκλήσεων.  Χρήση  της  μεθοδολογίας  της  λογικής  παρέμβασης  ανά
τομέα εξειδίκευσης της RIS3

 Καθορισμός ενός σχεδίου αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζονται με την προτεινόμενη
λογική της παρέμβασης

4. Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων
Κατάσταση ανά τομέα / κλάδο εξειδίκευσης

 Αξιολόγηση και επικαιροποίηση των προηγούμενων προτεραιοτήτων

 Επιχειρηματική δυναμική - Επιχειρηματική Διαδικασία Ανακάλυψης - 2ος κύκλος

 Καθορισμός των στόχων και των πιθανών δράσεων ανά τομέα εξειδίκευσης
5. Σχέδιο Δράσης – Μείγμα Πολιτικής

 Διαβούλευση με στοχευμένες ομάδες για τις υποψήφιες δράσεις ανά τομέα εξειδίκευσης

 Ορισμός του μείγματος πολιτικής

 Σύνταξη του σχεδίου δράσης

 Επιλογή και επεξεργασία πιλοτικών έργων 
6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση

 Αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης

 Ενημέρωση των KPIs: Δείκτες επίδοσης και Δείκτες αποτελεσμάτων

 Αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της RIS3.

Παραδοτέο Π2: Μία Έκθεση για την πρόταση επικαιροποιήσης/αναθεώρησης της Στρατηγικής RIS3 ΠΚΜ.
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Ε3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ.  Η  τελική  έκθεση  ανάλυσης  και
παράθεσης  της  αξιολόγησης  του  πιλοτικού  πειραματισμού  θα  βασίζεται  σε  ένα  πρότυπο  που  θα
παρέχεται στην ιστοσελίδα www.onlineS3.eu. 
Ο Σύμβουλος θα εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

1. Σύγκριση της υφιστάμενης RIS3 με την επικαιροποιημένη ανά στάδιο και βήμα
2. Προσδιορισμός  της  συνεισφοράς  των ONLINE  S3  εργαλείων  και  της  προστιθέμενης  αξίας  που

προσφέρουν
3. Πρόταση  επιπρόσθετων  εργαλείων  που  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στην  εργαλειοθήκη  /

πλατφόρμα ONLINE S3.
Τελικό Παραδοτέο:
(D5.4)  Μία Έκθεση  επεξήγησης  της διαδικασίας  και  των συμπερασμάτων του πειραματισμού  με  την
πλατφόρμα και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Χρονοδιάγραμμα:
Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται έως τις 30-12-2017 και αναλύεται ως εξής:

 Π1 «ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» έως τις 15.09.2017

 Π2 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» έως τις 15.11.2017

 Π3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ» έως τις 30.12.2017. 

Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου “ONLINE S3” αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων -
χρονική  παράταση  του  έργου,  και  αυτό  το  αίτημα  γίνει  δεκτό  από  τα  αρμόδια  όργανα  του
Προγράμματος HORIZON 2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει τον Φορέα 723 και Κ.Α.Ε:  9899.κε.01  προϋπολογισμού
εξόδων του οικονομικού έτους 2017. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 104.996,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 84.674,19€  ΦΠΑ : 20.321,81€).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                              
             ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ                                                         

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΚΜ

                  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η    Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
Για το έργο

«Πιλοτικός  πειραματισμός  της  πλατφόρμας,  εφαρμογές  και  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  -  Pilot
experimentation of the platform, apps and e-services» στο πλαίσιο του Έργου «ONLINE Platform for
Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)»  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  έχει
ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020” 

Στη  Θεσσαλονίκη  σήμερα  στις  ………… 2017  ημέρα …….  στο  Περιφερειακό Κατάστημα  της  Π.Κ.Μ.  που
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Β.Όλγας 198 μεταξύ:

Α. Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ΑΦΜ:997612598 , Ζ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη,  Β.Όλγας  198,  Τ.Κ.  54008  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  την  Αντιπεριφερειάρχη
Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  (ΜΕΘ),  κ.  Παρασκευής  Πατουλίδου, (δυνάμει  της
αριθμ.461114/9980/18-11-2014 απόφασης (ΦΕΚ 3129/21-11-2014) (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»), και

Β.  Της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ..............,  με  Α.Φ.Μ.  ...........Δ.Ο.Υ.  .............,  που  εδρεύει
στη ...................... (τηλ. ............... fax: ............) και εκπροσωπείται νόμιμα από ................ με Α.Δ.Τ. .........../
…………….. (στο εξής «ο Ανάδοχος»)
και έχοντας υπόψη:
1. Την ................. προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία.................... (με αρ. πρωτ. Εισερχ. ................),
για το προαναφερόμενο έργο, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο ....................διαγωνισμού.
2. Την αριθμ...... ΑΔΑΜ:.................... Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.
3.   την με αριθμ.  Πρωτ.  63408 (1537)  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  (ΑΔΑ:Ω8Υ97ΛΛ-ΝΓΒ),   ΑΔΑΜ:
17REQ005874763, ύψους 104.996,00€ στον 723.9899.κε.01 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017
4. Την αριθμ .......... απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί ανάδειξης οριστικού αναδόχου.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
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Ο Ρ Ο Ι  Τ Η Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του WP5 για τον «Πιλοτικό
πειραματισμό της πλατφόρμας, εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the
platform, apps and e-services», D5.4. Πιλοτικός πειραματισμός στην ΠΚΜ.
Καθοδηγούμενη από τον Σύμβουλο "πιλότο εκπαιδευτή", η ΠΚΜ θα είναι σε θέση να πειραματιστεί με μια
πρωτοποριακή  web-based  προσέγγιση  για  τη  βελτίωση  της  περιφερειακής  στρατηγικής  έξυπνης
εξειδίκευσης:

2. Θα  ενημερώσει  την  κοινωνία  και  θα  την  ευαισθητοποιήσει  για  την  στρατηγική  έξυπνης
εξειδίκευσης 

3. Θα συμβουλευτεί τους επιχειρηματικούς φορείς της περιοχής και θα αναπτύξει  συνεργασία με
βάση κοινούς τομείς ενδιαφέροντος

4. Θα συμμετέχει  σε  συζητήσεις  με  επιχειρηματικούς  και  δημόσιους  φορείς  για  τις  δυνατότητες
αναθεώρησης της ατζέντας της έξυπνης εξειδίκευσης και αν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της
στρατηγικής

5. Θα προσεγγίσει και θα έρχεται σε στενή επαφή με τους ενδιαφερόμενους φορείς από την 4πλή
έλικα  (όπως  επιχειρηματικούς  φορείς,  ερευνητικούς  φορείς),  με  στόχο  τον  εντοπισμό  κοινών
προτεραιοτήτων, ευκαιριών υποστήριξης και κοινά αποδεκτών παρεμβάσεων 

6. Θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις και να ενσωματώσει τις τάσεις που
σχετίζονται με την έξυπνη εξειδίκευση σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται έως τις 30-12-2017 και αναλύεται ως εξής:
 Π1 «ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» έως τις 15.09.2017
 Π2 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» έως τις 15.11.2017
 Π3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ» έως τις 30.12.2017. 
Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου “ONLINE S3” αιτηθεί - κατόπιν συμφωνίας όλων των εταίρων -
χρονική  παράταση  του  έργου,  και  αυτό  το  αίτημα  γίνει  δεκτό  από  τα  αρμόδια  όργανα  του
Προγράμματος HORIZON 2020, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ αναλογία.

Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης της παρούσης περιγράφεται αναλυτικά
στην  από  ..........................προσφορά  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία..............  (με  αρ.  πρωτ.
Εισερχ. .................), για το προαναφερόμενο έργο η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
Συγκεκριμένα,  η Ομάδα Έργου  του  Αναδόχου  αποτελείται  από τα  κάτωθι  στελέχη,  με  τις  παρακάτω
ειδικότητες και εμπειρίες.
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Θέση Ονοματεπώνυμο Επιστημονικ
ή ειδικότητα

Εξειδίκευση
(Θεματικό
Αντικείμενο)

Εμπειρία (σε έτη)
 

Υπεύθυνος Έργου

Μέλος Ομάδας Έργου

Οι  Εργασίες που  θεωρούνται  απαραίτητες  για  την  ολοκλήρωση  των  παραδοτέων  στην  αναμενόμενη
ποιότητα και τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης είναι:

Ε1. ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, που θα παρέχουν ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των
μεθοδολογιών συμμετοχικότητας  για  όλο το εταιρικό  σχήμα.  Τα online  ερωτηματολόγια  θα έχουν ως
σκοπό  την αξιολόγηση της ποιότητας των μεθοδολογιών για τη βελτίωση κι όχι το σχεδιασμό της RIS3. 
Θα πρέπει  να  επιτευχθούν οι  εξής  Στόχοι  (οι  τιμές  θα οριστούν κατόπιν συμφωνίας  της ΠΚΜ με  τον
Υπεύθυνο του WP5 του εταιρικού σχήματος): 

Επίπεδα εμπλοκής των πολιτών σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο 

Πληροφόρηση

Αριθμός χρηστών που λαμβάνουν μέρος στον πιλοτικό πειραματισμό

Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας
των  πολιτών  μέσω  online εργαλείων  (π.χ.  newsletters,  emails,  άτυπες
παρουσιάσεις)

Συμβουλή

Αριθμός συμμετεχόντων στη διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης

Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) από την τετραπλή έλικα (π.χ. add-on
σύντομες  παρουσιάσεις  ή  μεθοδολογικοί  πειραματισμοί  μέσω
υφισταμένων  εργαλείων,  υπηρεσιών  κλπ.   Είναι  απαραίτητη  η  online
αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίων).

Εμπλοκή

Αριθμός συμμετεχόντων στον πιλοτικό πειραματισμό 

Ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) από την τετραπλή έλικα (οργάνωση
workshop.  Είναι  απαραίτητη  η  online αξιολόγηση  μέσω
ερωτηματολογίων).

Συνεργασία
Αριθμός χρηστών που θα επικυρώσουν τον πιλοτικό πειραματισμό

Περιφερειακές  αρχές,  σύμβουλοι  και  δυνητικοί  χρήστες  μέσω  της
οργάνωσης ενός workshop (μέσω εις βάθος (in-depth) συνεντεύξεων)

Παραδοτέο  Π1:  Μία  Έκθεση  Αποτελεσμάτων,  όπου  θα  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  εργασίες  που
υλοποιήθηκαν, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και οι τελικές τιμές που επιτεύχθηκαν.
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Ε2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΤΗΣ  ΕΞΥΠΝΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ,  μετά  τη  χρήση  όλων  των
διαθέσιμων  πληροφοριών,  εργαλείων,  εφαρμογών  και  υπηρεσιών  μέσω  της  on-line  πλατφόρμας  S3,
λαμβάνοντας υπόψη εθνικές / περιφερειακές περιστάσεις. Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία ο πιλοτικός
πειραματισμός και να μην παραμείνει μία θεωρητική άσκηση «επί χάρτου».
Ο  Σύμβουλος  θα  εκτελέσει  με  την  υποστήριξη  και  τη  χρήση  των  εργαλείων  /  μεθοδολογιών  που
ενδείκνυνται στην Περιφέρεια σχετικά με το επίπεδο σχεδιασμού, την ικανότητα του συστήματος και την
ωριμότητα του συνολικού οικοσυστήματος, ενδεικτικά τα ακόλουθα tasks:
1.Ανάλυση

1. Η παραγωγικότητα και καινοτομία στην περιφέρεια. Ανάλυση SWOT.
2. Εξειδίκευση και χρήση της μεθοδολογίας “Related Variety Analysis”
3. Ανάλυση της εξωστρέφειας. Τάσεις, foresight ή άλλα εργαλεία ανάλυσης του μέλλοντος
4. Επικαιροποίηση του βέλτιστου σεναρίου εξειδίκευσης
5. Η επιχειρηματική δυναμική - Επιχειρηματική διαδικασία ανακάλυψης -1ος κύκλος

2.Διακυβέρνηση
6. Αξιολόγηση των εναλλακτικών μοντέλων διακυβέρνησης
7. Πολιτική και λειτουργική διακυβέρνηση. Ενημέρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων RIS3
8. Η εμπλοκή του χρήστη - Ανοιχτή Διακυβέρνηση

3. Όραμα
9. Εντοπισμός του cluster της ΕΕ που εντάσσεται η περιφέρεια
10. Καθορισμός με συλλογική διαδικασία του οράματος για την περιοχή – Επικαιροποίηση του

υφιστάμενου οράματος
11. Καθορισμός των προκλήσεων. Χρήση της μεθοδολογίας της λογικής παρέμβασης ανά τομέα

εξειδίκευσης της RIS3
12. Καθορισμός ενός σχεδίου αξιολόγησης των κινδύνων που σχετίζονται με την προτεινόμενη

λογική της παρέμβασης
4. Προσδιορισμός των προτεραιοτήτων

Κατάσταση ανά τομέα / κλάδο εξειδίκευσης
13. Αξιολόγηση και επικαιροποίηση των προηγούμενων προτεραιοτήτων
14. Επιχειρηματική δυναμική - Επιχειρηματική Διαδικασία Ανακάλυψης - 2ος κύκλος
15. Καθορισμός των στόχων και των πιθανών δράσεων ανά τομέα εξειδίκευσης

5. Σχέδιο Δράσης – Μείγμα Πολιτικής
16. Διαβούλευση με στοχευμένες ομάδες για τις υποψήφιες δράσεις ανά τομέα εξειδίκευσης
17. Ορισμός του μείγματος πολιτικής
18. Σύνταξη του σχεδίου δράσης
19. Επιλογή και επεξεργασία πιλοτικών έργων 

6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση
20. Αξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης και αξιολόγησης
21. Ενημέρωση των KPIs: Δείκτες επίδοσης και Δείκτες αποτελεσμάτων
22. Αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της RIS3.

Παραδοτέο Π2: Μία Έκθεση για την πρόταση επικαιροποιήσης/αναθεώρησης της Στρατηγικής RIS3 ΠΚΜ.
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Ε3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ.  Η  τελική  έκθεση  ανάλυσης  και
παράθεσης  της  αξιολόγησης  του  πιλοτικού  πειραματισμού  θα  βασίζεται  σε  ένα  πρότυπο  που  θα
παρέχεται στην ιστοσελίδα www.onlineS3.eu. 
Ο Σύμβουλος θα εκτελέσει τις παρακάτω εργασίες:

 Σύγκριση της υφιστάμενης RIS3 με την επικαιροποιημένη ανά στάδιο και βήμα

 Προσδιορισμός  της  συνεισφοράς  των ONLINE  S3  εργαλείων  και  της  προστιθέμενης  αξίας  που
προσφέρουν

 Πρόταση  επιπρόσθετων  εργαλείων  που  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  στην  εργαλειοθήκη  /
πλατφόρμα ONLINE S3.

Τελικό Παραδοτέο:
(D5.4)  Μία Έκθεση  επεξήγησης  της διαδικασίας  και  των συμπερασμάτων του πειραματισμού  με  την
πλατφόρμα και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παρακολούθηση,  πιστοποίηση και  παραλαβή  των υπηρεσιών και  των αντίστοιχων παραδοτέων του
έργου  του  Αναδόχου,  όπως  περιγράφονται  στα  άρθρα  1  και  2,  θα  γίνεται  από  Τριμελή  Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ ...............απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ..................)
Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα
Αρχή από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες.
Η παρακολούθηση,  πιστοποίηση και  παραλαβή  των υπηρεσιών και  των αντίστοιχων παραδοτέων του
Αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  του άρθρου 3 της
παρούσης.
Η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, παρακολουθεί και αξιολογεί το
έργο του αναδόχου και τα επιμέρους παραδοτέα και εφόσον είναι εμπρόθεσμα και το περιεχόμενο τους
είναι έγκυρο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 και 2 της σύμβασης, παραλαμβάνει το
εκάστοτε  παραδοτέο  και  τις  παρασχεθείσες  υπηρεσίες  του  χρονικού  διαστήματος  αναφοράς  και
προβαίνει  στη  σύνταξη  του  σχετικού  «Πρωτοκόλλου  Παραλαβής  Υπηρεσιών»  (για  το  1ο και  το  2ο

παραδοτέο) και του «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» (για το 3ο παραδοτέο),
εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Εφόσον  υπάρχουν  παρατηρήσεις  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  επί  του  εκάστοτε
Παραδοτέου, αυτές αποστέλλονται  εγγράφως στον Ανάδοχο εντός διαστήματος  δέκα (10)  εργάσιμων
ημερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς με τη φύση και
το περιεχόμενο του έργου του Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και είναι δυνατόν
να περιλαμβάνουν:
(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων.
(β)  Επισήμανση  σημείων  μη  ικανοποιητικής  παροχής  υπηρεσιών  από  τον  Ανάδοχο  κατά  το  χρονικό
διάστημα αναφοράς.
(γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Ανάδοχου.
Στην περίπτωση (α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το παραδοτέο με συμπληρωμένες τις
διαπιστωθείσες  ελλείψεις  του,  εντός  χρονικού  διαστήματος  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  από  την
ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Εάν το επανυποβαλόμενο παραδοτέο προς την Αναθέτουσα αρχή, θεωρηθεί αιτιολογημένα και πάλι ότι
παρουσιάζει ελλείψεις στο περιεχόμενό του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με έγγραφό της που
γνωστοποιείται  στον  Ανάδοχο  εντός  διαστήματος  πέντε  (5)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ανωτέρω
επανυποβολή του παραδοτέου στην Αναθέτουσα ή εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των
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πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του
Ανάδοχου ως έκπτωτου με την απλή αποστολή γνωστοποίησης της εκπτώσεως με τηλεομοιοτυπία-φαξ.
Στην περίπτωση (β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του,
στα  σημεία  που  του  επισημάνθηκαν,  κατά  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα.  Εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή
διαπιστώσει αιτιολογημένα και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να
προβεί στην λύση της σύμβασης βάσει του άρθρου 6 της παρούσας, αφού προηγουμένως το δηλώσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των ...........€
(...............ν ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των ............€ (Εβδομήντα ................).
Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Ανάδοχο, θα πραγματοποιείται τμηματικά,
με τον παρακάτω τρόπο:
Ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  50%  του  συμβατικού  τμήματος  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  θα
καταβληθεί  στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση της Εργασίας Ε1 «ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ» του έργου του Αναδόχου και την υποβολή του Παραδοτέου Π1
Ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  25%  του  συμβατικού  τμήματος  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  θα
καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση της Εργασίας Ε2 «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ» του έργου του Αναδόχου και την υποβολή του Παραδοτέου Π2.
Ποσό  που  αντιστοιχεί  στο  25%  του  συμβατικού  τμήματος  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ)  θα
καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση της Εργασίας Ε3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ» του έργου του Αναδόχου και την υποβολή του Τελικού Παραδοτέου.

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με
τον νόμο είναι υπόχρεος.
Ρητά  δε,  συμφωνείται  ότι  ο  Ανάδοχος  ουδεμία  άλλη  απαίτηση  έχει  πέραν  του  ανωτέρω  ποσού  της
συνολικής αμοιβής.
Η καταβολή της αμοιβής  γίνεται  κατόπιν την οριστικής παραλαβής  του αντίστοιχου Παραδοτέου,  την
σύνταξη  του  «Πρωτοκόλλου  Παραλαβής  Υπηρεσιών» (για  το  1ο και  το  2ο παραδοτέο)  και  του
«Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» (για το 3ο παραδοτέο), από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.  
Η Αναθέτουσα, αφού παραλάβει το αντίστοιχο «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή
Επίβλεψης - Παραλαβής του άρθρου 3 της παρούσας, θα το διαβιβάσει στον Ανάδοχο και θα τον καλέσει
να εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρωμή του:
1.  Βεβαιώσεις  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  σε  ισχύ,  από  όλους  τους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής), που οφείλει να καταβάλει εισφορές.
2.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους,  σε  ισχύ,  το οποίο θα
αναφέρεται σε είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης. 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚΜ.
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ΑΡΘΡΟ 5
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Σαν  εγγύηση  για  την  τήρηση  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  προσκόμισε  την  υπ'  αριθ.
................/ΧΧ.ΧΧ.2016  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύμβασης,  της
ΤΡΑΠΕΖΑΣ...........................,   Υποκατάστημα.................  ποσού   ...........,00   €   (............  ευρώ),  που
αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  επί  της  καθαρής  αξίας  της  σύμβασης  χωρίς  Φ.Π.Α.,  η  οποία  θα  του
επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και παραδοτέων και του συνόλου του
έργου, καθώς και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη
έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ
των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ή αδυναμίας του Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες
του εν όλω ή εν μέρει ή δεν τις εκτελέσει προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού
το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη
παρούσα σύμβαση αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, να μην επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτόν
υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα
προκύψει από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος, εφόσον το ποσό της ζημίας
υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής και μόνο ως προς το επιπλέον ποσό.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  υποχρεούνται  να  διαφυλάττουν  το  απόρρητο  των  στοιχείων  που  λαμβάνουν
γνώση με την ευκαιρία  και  κατά την εκτέλεση της παρούσας  σύμβασης,  τα οποία σχετίζονται  με τον
αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά  το  απόρρητο  επεκτείνεται  και   ηλεκτρονικό  υλικό,  μονάδες  αποθήκευσης  δεδομένων,
προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, υ κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά
τη διάρκεια της συνεργασίας τους, οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση, χρήση αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί
τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης.
Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα
και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών
του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  υποκατασταθεί  από  άλλον  στη  θέση  του  για  την  παροχή  των
συμφωνημένων υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η  παρούσα  σύμβαση  καλύπτει  το  σύνολο  της  συμφωνίας  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  αρχής  και  του
Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά με τα θέματα που
καλύπτονται από αυτήν. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των προθέσεων και των
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μεταξύ τους διαπραγματεύσεων έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύμβαση η οποία εκφράζει ξεκάθαρα
όλες τις απαιτήσεις και τις προθέσεις τους.
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο  (είδος,  ποσότητα,  παραδοτέα,  ύψος  σύμβασης)  και  πραγματοποιούνται  με  έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη
σύμβαση  σε  οποιοδήποτε  Φυσικό  ή  Νομικό  Πρόσωπο,  χωρίς  την  προηγούμενη  σύμφωνη  γνώμη  της
Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε
σε πέντε(5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τέσσερα (4) η
Αναθέτουσα Αρχή και μία (1) ο Ανάδοχος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙΙ  –  “Απαιτήσεις-Τεχνικές  Προδιαγραφές  –  Περιεχόμενο  Υποφακέλου  Τεχνικής
Προσφοράς''.

Για την επαγγελματική του επάρκεια, ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει πως έχει υλοποιήσει από το
2014 και μετά κατ’ ελάχιστον:
α) Ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο το Στρατηγικό Σχέδιο και Πλάνο Υλοποίησης που σχετίζεται με
τις  αρμοδιότητες/υποχρεώσεις  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  για  την  Στρατηγική  Έξυπνης  Εξειδίκευσης
(RIS3). Στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού της RIS3, θα πρέπει επιπλέον να αποδείξει (εκτός από
την υποστήριξη στον σχεδιασμό της):

 Υποστήριξη  και  συντονισμό  εργασιών  ανοικτής  διαβούλευσης  ή  Επιχειρηματικής  Ανακάλυψης
(EDP)

 Προσδιορισμό του πλαισίου Δεικτών παρακολούθησης των παρεμβάσεων της στρατηγικής RIS3

 Καθορισμό πιθανών δράσεων ανά τομέα εξειδίκευσης. 

β) Ένα (1) τουλάχιστον έργο στην υλοποίηση μελέτης που να σχετίζεται με την ανάπτυξη σεναρίων ή/και
τάσεων  ή/και  προβλέψεων  ή/και  άλλα  εργαλεία  ανάλυσης  του  μέλλοντος, σε  ευρωπαϊκό  ή  διεθνές
επίπεδο (π.χ. foresight studies, scenario analysis studies, κλπ).

γ)  Τρία  (3)  τουλάχιστον  έργα στην  προετοιμασία ή/και  συντονισμό ή/και  διαχείριση ή/και  υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους δράσεων, στο πλαίσιο διακρατικών / διασυνοριακών /
διαπεριφερειακών Προγραμμάτων σε κάποιον από τους στρατηγικούς τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης
της ΠΚΜ (αγροδιατροφή, τουρισμός, υλικά, ένδυμα/κλωστοϋφαντουργία) ή στην καινοτομία γενικότερα. 

Ο  Προσφέρων  οφείλει  να  αποδείξει  ότι  καλύπτει  τις  ανωτέρω  ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής,
καταθέτοντας κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά
αντικείμενα,  έργων με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας,  του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη,
καθώς  και  του  ποσοστού  συμμετοχής  του  σε  αυτό.  Επίσης  απαιτείται  η  προσκόμιση  των  σχετικών
αποδεικτικών  παραλαβής  (πρωτόκολλα  ή  βεβαιώσεις  παραλαβής  ή  έγγραφα  ολοκλήρωσης  έργου
αναρτημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή συμβάσεις συνοδευμένες από τιμολόγια).

Επιπλέον ο Προσφέρων οφείλει, να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού, περιγραφή της Ομάδας Έργου µε
αναλυτικά βιογραφικά του κάθε µέλους της ομάδας σύμφωνα µε τα παρακάτω:
i. Έναν Υπεύθυνο Έργου:

 Απόφοιτο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

 Να διαθέτει τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία

 Να διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής RIS3.

 Να  διαθέτει  εμπειρία  από  την  παροχή  υπηρεσιών  στη  διαδικασία  της  Επιχειρηματικής
Ανακάλυψης  (workshops ή  online εργαλεία)  στο  πλαίσιο  του  περιφερειακού  σχεδιασμού
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). 

 Να  διαθέτει  εμπειρία  σε  μελέτη  με  αντικείμενο  την  ανάπτυξη  σεναρίων  ή/και  τάσεων  ή/και
προβλέψεων ή/και άλλα εργαλεία ανάλυσης του μέλλοντος, σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

 Να διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται
με  βάση  το  άρθρο  1  π.δ.  146/2007  «Τροποποίηση  διατάξεων  του  π.δ.  50/2001  Καθορισμός
προσόντων  διορισμού  σε  θέσεις  φορέων  του  δημόσιου  τομέα  όπως  αυτό  ισχύει»  (Φ.Ε.Κ.
185/3.8.2007/Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006
«Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/Α’).
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ii. Τρία Μέλη Ομάδας Έργου με τα παρακάτω προσόντα:

 Απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης

 Να διαθέτουν τουλάχιστον 4ετή επαγγελματική εμπειρία

 Να  συμμετείχαν  σε  τρία  (3)  τουλάχιστον  έργα  από  τα  προαναφερόμενα  της  εμπειρίας  του
προσφέροντα, εκ των οποίων το ένα (1) στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού στρατηγικής
έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Η  εμπειρία  αποδεικνύεται  με  αναλυτικό βιογραφικό  σημείωμα,  στο  οποίο  θα  αναγράφεται  ο  ρόλος
«Υπεύθυνος  Έργου»  ή/και  «Συντονιστής»/«Μέλος  της  Ομάδας  Έργου».  Τα  βιογραφικά  θα  περιέχουν
υποχρεωτικά και κατάλογο συναφών έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο του έργου
και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου ή υποέργου.

Επιπλέον  τα βιογραφικά  σημειώματα  θα  συνοδεύονται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση στην   οποία  θα
αναφέρεται ότι το περιεχόμενο του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθές. 

Ο  Προσφέρων θα  πρέπει  να  καταθέσει  τη σύνθεση  της Ομάδας  Έργου σύμφωνα µε  τον  πίνακα  που
ακολουθεί:
Στελέχωση Ομάδας Έργου

Θέση Ονοματεπώνυμο Επιστημονικ
ή ειδικότητα

Εξειδίκευση
(Θεματικό
Αντικείμενο)

Εμπειρία (σε έτη)
 

Υπεύθυνος Έργου

Μέλος Ομάδας Έργου

Η σύνθεση της Ομάδας Έργου που θα προταθεί, θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. Αντικατάσταση
του Υπευθύνου Έργου που θα προταθεί  στην προσφορά επιτρέπεται  µόνο για σπουδαίο λόγο και  µε
άτομα αναλόγων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά και σε κάθε περίπτωση υπό την
προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή μέλος της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμο στέλεχος του προσφέροντος που
υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη
την  προβλεπόμενη  διάρκεια  του  παρόντος  έργου  και  ότι  αποδέχεται  τους  όρους  του  παρόντος
διαγωνισμού.

Τέλος  ο  προσφέρων  θα  καταθέσει  εντός  του  ίδιου  υποφακέλου        την  Πρόταση  του  σχετικά  με  την
υλοποίηση και τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου,       το αντικείμενο του οποίου έχει αναλυτικά περιγραφεί
στο Παράρτημα Ι παραπάνω  . 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και
του περιβάλλοντος εφαρμογής του στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη

Κεντρική Μακεδονία (Κατανόηση του αντικειμένου και των στόχων του
έργου του Αναδόχου) 

Κριτήριο 1 με συντελεστή
βαρύτητας (Σ1) 30%

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και
αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης.                Η

ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες
εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και

το χρονοδιάγραμμα. (Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογικής
προσέγγισης του έργου)

Κριτήριο 2 με συντελεστή
βαρύτητας (Σ2) 40%

Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας
Έργου και τα επίπεδα διοίκησης (Αποτελεσματικότητα και

λειτουργικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της ομάδας έργου)

Κριτήριο 3 με συντελεστή
βαρύτητας (Σ4) 30%

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της προσφοράς  θα  προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο
λόγο της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV  –  Άλλο  Περιγραφικό  Έγγραφο  Υπόδειγμα  –  Ενδεικτικός  Πίνακας  Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Απόσπασμα σχετικού μητρώου ,όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο 
άρθρο 2.2.3.1 της διακήρυξης.

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το οικείο Πρωτοδικείο

Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης)
στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Ο προσωρινός 
Ανάδοχος

Πιστοποιητικό αρμόδιας  κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους 
είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ο οικείος 
Ασφαλιστικός φορέας 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του  

Υπουργείο 
Οικονομικών/

υπηρεσία TAXISNET

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

α)Το οικείο 
Πρωτοδικείο  

(ότι δεν τελεί 
πτώχευση, ότι δεν 
τελεί σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό)

β) ΓΕΜΗ

(εξυγίανση ή 
εκκαθάριση, 
αναγκαστική 
διαχείριση, αναστολή 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων/ανάλ
ογη κατάσταση)
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Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
2.2.3.4 της διακήρυξης -πλην της περίπτωσης β΄- λόγοι αποκλεισμού.

Ο προσωρινός 
Ανάδοχος

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν του έχει επιβληθεί η η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή 
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016  σύμφωνα με την οποία 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Ο προσωρινός 
Ανάδοχος

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο  Το οικείο 
Επιμελητήριο 
/Επαγγελματικό 
Μητρώο

Σημειώνεται  ότι  οι  παραπάνω  αναφερόμενες  Αρχές,  από  τις  οποίες  εκδίδονται  τα  ζητούμενα
πιστοποιητικά  είναι  δυνατό  να  μεταβάλλονται  με  βάση  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ενώ  η  παραπάνω
αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για
την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση που προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν
το  σύνολο  των  νομικών  καταστάσεων,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  ν.4412/2016,  τις  οποίες  το  ζητούμενο
πιστοποιητικό αφορά. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε
ένωση (εφόσον πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), καθώς και
από  τον  τρίτο  φορέα  στις  ικανότητες  του  οποίου  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας  που  υποβάλει
προφορά.

Τα  φωτοαντίγραφα  από  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων  οφείλουν  να  υποβάλλονται  εφόσον  έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V   –   Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών   

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
……

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

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη συμμετοχή της ................ στον

διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε
αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855,

862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω

σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την

ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας , το ποσόν της
κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής

επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει

καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

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

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της

Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και

διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855,

862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν
απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή

υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας

το ζητήσετε. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια

συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής

επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί 
στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –ΤΕΥΔ

Οι  αναθέτουσες  αρχές  συντάσσουν  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση  με  βάση  την  τυποποιημένη
υπεύθυνη  δήλωση  Τ.Ε.Υ.Δ.  που  διατίθεται  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
www.eaadhsy.gr  και  www.hsppa.gr,,  η  οποία  θα  ανταποκρίνεται:  α] στις  καταστάσεις  εκείνες  για  τις
οποίες  οι  οικονομικοί  φορείς  αποκλείονται  ή,  με  βάση  τα  έγγραφα  της  σύμβασης,  μπορούν  να
αποκλεισθούν,  καθώς  και  β)  στα   κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  που  έχουν  καθοριστεί με  τα  ως  άνω
έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε ως αρχείο
PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η ως άνω δήλωση
αναρτάται  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή  προκειμένου  να  συντάξουν  οι  οικονομικοί  φορείς  τη  σχετική
απάντηση τους.] 
Έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ. έχει αναρτηθεί στο www.eprocurement.gov.gr σε επεξεργάσιμη μορφή προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί από την υποψήφια εταιρεία.  
   Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Τ.Ε.Υ.Δ ισχύουν τα ακόλουθα: 
(1)  Το   ΤΕΥΔ  υπογράφεται  από  το/α  φυσικό/-  ά  πρόσωπο/  α,  τα  οποία  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή έχουν  εξουσία εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον
οικονομικό  φορέα,  συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  περί  προστασίας  δεδομένων  προσωπικού
χαρακτήρα.(Πρβλ.  Κανονισμό  (ΕΕ)  2017/6  &  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του
ΤΕΥΔ υπογράφουν στο Μέρος V Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΤΕΥΔ.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  i    και τη διαδικασία

ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α:  Ονομασία,  διεύθυνση και  στοιχεία  επικοινωνίας  της αναθέτουσας  αρχής  (αα)/  αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη ,Τ.Κ 54008
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Κενανίδου Γεσθημανή]
- Τηλέφωνο: [2313319755]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [G.Kenanidou@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης
 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου  «Πιλοτικός πειραματισμός της πλατφόρμας, εφαρμογές
και ηλεκτρονικές υπηρεσίες - Pilot experimentation of the platform, apps and e-services» στο
πλαίσιο του Έργου  «ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)» της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα “Horizon 2020”  προϋπολογισμού 104.996,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV: [71600000-4]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Αναφέρεται στην Διακήρυξη]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του  οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον
εθνικό  αριθμό  ταυτοποίησης,  εφόσον
απαιτείται και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρησηiii;

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:
Απαντήστε  στα  υπόλοιπα  τμήματα  της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται,  στην  ενότητα  Γ  του  παρόντος
μέρους,  συμπληρώστε  το  μέρος  V  κατά
περίπτωση,  και  σε  κάθε  περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του  πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β)  Εάν  το  πιστοποιητικό  εγγραφής  ή  η
πιστοποίηση  διατίθεται  ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,
κατά περίπτωση,  την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει  όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες  που  λείπουν  στο  μέρος  IV,
ενότητα  Α  κατά  περίπτωση ΜΟΝΟ  εφόσον
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα
έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να
παράσχει  πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη
δυνατότητα  στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον
αναθέτοντα  φορέα  να  τη  λάβει  απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλουςv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.

Εάν ναι:
α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού
φορέα  στην  ένωση  ή  κοινοπραξία
(επικεφαλής,  υπεύθυνος  για  συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β)  Προσδιορίστε  τους  άλλους  οικονομικούς
φορείς  που  συμμετέχουν  από  κοινού  στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)  Κατά  περίπτωση,  επωνυμία  της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου ή  των προσώπων που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να  εκπροσωπούν  τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο  από  την  ημερομηνία  και  τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν  χρειάζεται,  δώστε  λεπτομερή  στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις
ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και
στα  (τυχόν)  κριτήρια  και  κανόνες  που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα  από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες,
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι  υπεύθυνοι για τον
έλεγχο της ποιότητας και,  όταν πρόκειται  για δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων  δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας 
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των
προτεινόμενων  υπεργολάβων  και  το  ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν: 
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  τμήμα  της  σύμβασης  που  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  30%  της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται  στην παρούσα ενότητα,  παρακαλείσθε  να παράσχετε τις  πληροφορίες  που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii·

 δωροδοκίαix,x·

 απάτηxi·

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii·

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii·

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση
εις  βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxv το  οποίο  είναι
μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή
εποπτικού  του  οργάνου  ή  έχει  εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε  αυτό  για  έναν  από  τους  λόγους  που
παρατίθενται  ανωτέρω  (σημεία  1-6),  ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν  από  πέντε  έτη  κατά  το  μέγιστο  ή  στην
οποία  έχει  οριστεί  απευθείας  περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi

Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά  και  τον  λόγο  ή  τους  λόγους  της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά,  αναφέρετε:  (διαδικτυακή
διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας  έκδοσης,  επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
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Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την
ύπαρξη  σχετικού  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xix;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν  ναι, περιγράψτε  τα  μέτρα  που
λήφθηκανxx:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την
πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α)  Χώρα  ή  κράτος  μέλος  για  το  οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  τελεσίδικη  και
δεσμευτική;
-  Αναφέρατε  την  ημερομηνία  καταδίκης  ή
έκδοσης απόφασης
-  Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,
εφόσον  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτήν,  τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που  οφείλει  συμπεριλαμβανόμενων   κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων,  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): xxiii

[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς
του  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και
εργατικού δικαίουxxiv;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την  ύπαρξη  αυτού  του  λόγου  αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε
οποιαδήποτε  από  τις  ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή 
στ)  αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή 
ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα  από  παρόμοια  διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-  Διευκρινίστε  τους λόγους για  τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση,  λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων  σχετικά  με  τη  συνέχε  συνέχιση  της
επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό  αυτές
αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): [……][……][……]
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Έχει διαπράξει ο  οικονομικός φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν: 
[..........……]

Έχει  συνάψει ο  οικονομικός  φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει  ο  οικονομικός  φορέας  την  ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει  παράσχει  ο  οικονομικός  φορέας  ή
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην  αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της  διαδικασίας  σύναψης  της
σύμβασηςxxix;
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη  πλημμέλειαxxx κατά  την
εκτέλεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο
προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,
προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης
παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την
πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις; 
Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν  το έχει  πράξει, περιγράψτε  τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί  ο  οικονομικός  φορέας  να
επιβεβαιώσει ότι:
α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)  ήταν  σε  θέση  να  υποβάλλει  χωρίς
καθυστέρηση  τα  δικαιολογητικά  που
απαιτούνται  από  την  αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με
αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων  της  αναθέτουσας  αρχής  ή  του
αναθέτοντα  φορέα,  να  αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη
διαδικασία  ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ
αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες  μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση

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

[…]

(διαδικτυακή  διεύθυνση,  αρχή  ή  φορέας
έκδοσης,  επακριβή  στοιχεία  αναφοράς  των
εγγράφων): 
[……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος,  δηλώνω  επισήμως  ότι  είμαισε  θέση,  κατόπιν  αιτήματος  και  χωρίς
καθυστέρηση,  να  προσκομίσω  τα  πιστοποιητικά  και  τις  λοιπές  μορφές  αποδεικτικών  εγγράφων  που
αναφέρονταιxxxii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει  τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας  με  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή  διατίθεται
δωρεάνxxxiii.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση  σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς  τ...  [προσδιορισμός  της  διαδικασίας  προμήθειας:  (συνοπτική  περιγραφή,  παραπομπή  στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

Σε  περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας  (ενός)  θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών

iiΕπαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iiiΒλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία  απασχολεί  λιγότερους από 10 εργαζομένους  και  της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και  οι οποίες  απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

ivΤα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

vΕιδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με
τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
ωστόσο να βασίζονται  στις  ικανότητες  άλλων φορέων μόνο εάν οι  τελευταίοι  θα εκτελέσουν τις  εργασίες  ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

viiΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

viiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

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

xΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L 192  της  31.7.2003,  σ.  54).  Περιλαμβάνει  επίσης  τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

xiΚατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά  με  τη  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση
της  Σύµβασης  σχετικά  µε  την  προστασία  των  οικονοµικών  συµφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  και  των
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

xiiΌπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002  για  την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

xiiiΌπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.





xivΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011,  σ.  1)  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική  νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xvΗ εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον  Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

xviΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xixΟικονομικός  φορέας που έχει αποκλειστεί  με  τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία  σύναψης
σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την  περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxΛαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

xxiΣτην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiiΣημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν καταβληθεί,  ή  όταν ο  οικονομικός  φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας
αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxiiiΕπαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

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

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

xxviΆρθρο 73 παρ. 5.

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

xxviiiΌπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxixΠρβλ άρθρο 48.

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

xxxiΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη
οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxiiΠρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014





xxxiiiΥπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  παράσχει  τις  απαραίτητες  πληροφορίες  (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  το  πράξει.  Όπου  απαιτείται,  τα  στοιχεία  αυτά  πρέπει  να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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	2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
	3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.
	4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
	5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
	6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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