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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α  

Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Ι. Σπάνδος 

ΤΗΛ.: 2310-403003 

FAX:  2310-404055 

Email i.spandos@rdfcm.gr  

 
 

Θεσσαλονίκη, … 19/07/2017 

             Αρ. Πρωτ: τ.τ. 1619 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 
έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European 

Regions» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG 
EUROPE» 

 

Τύπος διαγωνισμού:  Συνοπτικός  διαγωνισμός 

Κριτήριο αξιολόγησης:   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ:  20.967,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ που είναι σήμερα 24%  

  δηλαδή 5.032,26 € 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ:  26.000,00 Ευρώ 

Χρονική διάρκεια του Έργου:   Από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30/10/2017  

CPV 79950000-8:          Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

        

        ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                      ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α,  

54655 Θεσσαλονίκη 

04/08/2017 Παρασκευή  10:00 π.μ. Γραφείο 4, 1ος όροφος 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α – 54655 Θεσσαλονίκη, γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά 
από 8.30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη  ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι 
στις  3 Αυγούστου 2017, και ώρα: 14:30 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ανάρτησης στο site του ΠΤΑ ΚΜ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 

                         21/07/2017 21/07/2017 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Θεσσαλονίκη, 19/07/2017 

        Αρ. Πρωτ.: τ.τ. 1619Χ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. άρθρα 190-193». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 “Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012). 

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Π.Δ. 133/2010 
(Φ.Ε.Κ. 226/Α΄/27-12-2010). 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. Το Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”. 

7. Την υπ’ αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη 
«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-3-1999) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

10. Τους Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-
2013). 

11. Την υπ’ αριθμ. 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και 
διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 

12. Την υπ’ αριθμ. 4683/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός προσωπικού των ΠΤΑ» 
(ΦΕΚ 140/Β/18-2-98), 
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13. Τον Ν. 4281/2014, Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014. 

14. Την 1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, Μέτρο 1.2 
«Improving Innovation Delivery Process». 

15. Την συμμετοχή της ΠΚΜ στην υποβληθείσα  πρόταση υλοποίησης έργου με τίτλο “HIGHER”. 

16. Το από 15-04-2016 έγγραφο του Προγράμματος “INTERREG EUROPE” για την έγκριση του έργου 
HIGHER. 

17. Την υπ’ αριθμ. PGI00018 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου “HIGHER”- «Better Policy 
Instruments for High Innovation Projects in the European Regions». 

18. Την υπ’ αριθμ. 87/16-05-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου “HIGHER” και την εκχώρηση της 
αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου στο ΠΤΑ ΚΜ. 

19. Την υπ’ αριθμ. 642/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς 
το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου “HIGHER”. 

20. Την υπ. αριθμ. 701/2017 απόφαση της 113ης/12-06-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΠΤΑ για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 
έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European 
Regions» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG 
EUROPE». 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 39839/07-07-2017 έγγραφο της ΑΔΜΘ με το οποία ενημερωθήκαμε 
ότι η απόφαση 701/2017 του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ έχει ληφθεί νόμιμα. 

22. Την καταγραφή του αιτήματος στο εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –

ΚΗΜΔΗΣ αριθμός 17REQ001721489.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
απόψεως προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης 
συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου “HIGHER” - «Better Policy 
Instruments for High Innovation Projects in the European Regions» που έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE». 

Προϋπολογισμός: 20.967,74 Ευρώ πλέον ΦΠΑ που σήμερα είναι 24% δηλαδή 5.032,26 Ευρώ 
Σύνολο 26.000,00 Ευρώ. 

Το ανωτέρω ποσό βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου HIGHER. 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr), στην ιστοσελίδα του 
Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr/ptakm) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 21/07/2017. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 
4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 04/08/2017, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 08:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., μέχρι και την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 03/08/2017 ημέρα Πέμπτη στο 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 9, 1ος όροφος. Προσφορές που 
θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται. 
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Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά 
τους με οποιονδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, μέχρι και την προηγούμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Κατάθεση Προσφορών μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενοι από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/2016. 

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-
403003. 

  

 

 

 

Κοινοποίηση 

Γραφείο Περιφερειάρχη      

 

 

 

                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ  

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1. Γενικές Αρχές 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε 
όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη 
Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις 
προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές, ούτε και είναι δεκτή η 
μερική υποβολή προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο της Προκήρυξης  

Στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι η «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων 
εργασίας και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High 
Innovation Projects in the European Regions» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE». 

Το έργο HIGHER είναι πρωτοβουλία του Autonomous University of Barcelona (UAB) Research Park  
της Ισπανίας (Business Development Centre North Denmark), που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος. Το 
εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) εταίρους, από εννέα (9) ευρωπαϊκές 
χώρες. Εκτός από τους ανωτέρω, το υπόλοιπο σχήμα αποτελείται από τους εξής:  

 Autonomous University of Barcelona (UAB) Research Park, (Ισπανία)  

 Marche Region (Ιταλία) 

 Nordregio (Σουηδία) 

 INTELI – Intelligence in Innovation, Innovation Centre (Πορτογαλία) 

 Lithuanian Innovation Centre (Λιθουανία) 

 Abruzzo Region (Ιταλία) 

 Association of Urban Municipalities of Slovenia (Σλοβένια) 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα) 

 Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership (Ηνωμένο Βασίλειο). 

 

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 
“INTERREG EUROPE”, στον άξονα προτεραιότητας 1 και συγκεκριμένα στην θεματικός στόχος 
(specific objective) 1.2 Improving innovation delivery policies (Βελτίωση των πολιτικών για την 
καινοτομία). 

 

Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι 54 μήνες και χωρίζεται σε δύο φάσεις 

1η φάση: 30 μήνες, από 01/04/2016 έως 30/09/2018 

2η φάση: 24 μήνες, από 01/10/2018 έως 30/09/2020.  

 

Tο έργο HIGHER σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στις εξής προσκλήσεις, κοινές σε όλες τις 
εμπλεκόμενες περιοχές:  

 την ανάγκη να ενισχυθεί ο καινοτόμος χαρακτήρας των έργων καινοτομίας που 
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

 την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος της δημοσίας διοίκησης ως οδηγού καινοτομίας  

 την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία επιστήμης και βιομηχανίας 

 την ανάγκη να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & 
Development)  

 την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των συνεργατικών σχηματισμών (clusters). 
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Σε αυτό το κοινό πλαίσιο και ξεκινώντας από ένα σύνολο εθνικών/περιφερειακών εργαλείων 
πολιτικής (policy instruments), που προσδιορίστηκαν από τους εταίρους του έργου και 
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κάτω από την Στρατηγική 
Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation - RIS3), ο γενικός στόχος του έργου HIGHER είναι να πετύχει καινοτόμα μοντέλα 
Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Public Private Partnerships), ικανά να κινητοποιήσουν 
επενδύσεις σε τομείς σχετικούς με την έξυπνη εξειδίκευση, ενισχύοντας τη διαδικασία της 
επιχειρηματικής ανακάλυψης ως οδηγού για την ενίσχυση του καινοτόμου χαρακτήρα των 
εργαλείων πολιτικής που αφορούν στην RIS3. Αυτό θα επιτευχθεί προωθώντας μια Ευρωπαϊκή 
προοπτική και εξασφαλίζοντας τη διάρκεια και την ανταλλαγή των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Ο 
ρόλος των δημοσίων αρχών, ως οδηγών καινοτομίας, θα ενισχυθεί στην πορεία του έργου, όπως και 
η θέση τους ως «κόμβων ζήτησης καινοτομίας» στην οικονομία που καθοδηγείται από τη γνώση. 

Το έργο HIGHER θα ενισχύσει τη συμμετοχή των φορέων που σχετίζονται με την καινοτομία, 
ακολουθώντας την προσέγγιση της τετραπλής έλικας (δημοσίων οργανισμών, επιστήμης, 
επιχειρηματικότητας και κοινωνίας των πολιτών), εμπλέκοντάς τους σε σχετικές δράσεις. Τα κύρια 
αποτελέσματα του έργου θα είναι: 

 9 μελέτες ανάλυσης των επιλεγμένων εργαλείων πολιτικής και 200 σχετικές μελέτες για εταίρους 
και εμπλεκόμενους φορείς καινοτομίας 

 Η δημιουργία ενός ψηφιακού κόμβου καινοτομίας, βασισμένου σε κεφαλαιοποίηση online 
εργαλείων για τους εταίρους του έργου και ειδικούς καινοτομίας 

 36 συναντήσεις με ομάδες εμπλεκομένων φορέων 

 3 διαπεριφερειακές σύνοδοι για την καινοτομία 

 4 διαπεριφερειακές συναντήσεις 

 6 εργαστήρια και επισκέψεις μελέτης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας του έργου  

 9 σχέδια δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής. 

 

Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου 

Στο πλαίσιο του έργου, μία σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων με διεθνή συμμετοχή έχει 
προγραμματιστεί να διεξαχθεί τη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

3 συνεχόμενες ημέρες 
στο διάστημα  

15/9/2017 έως 
15/10/2017 

ΠΡΩΙ (09.00-14.00) ΑΠΟΓΕΥΜΑ (15.00-18.00) 

1η Ημέρα 4η Εταιρική Συνάντηση & Εσωτερικό 
Εργαστήριο Επικοινωνίας 

2η Συνάντηση Αξιολόγησης 

2η Ημέρα 1ο Εργαστήριο 

3η Ημέρα Ενδιάμεση Εκδήλωση Έργου 

 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση των προαναφερομένων συναντήσεων και εκδηλώσεων, 
παρέχοντας τις κάτωθι υπηρεσίες: 

 

1η Μέρα: 4η Εταιρική Συνάντηση (4th Consortium Meeting), Εσωτερικό Εργαστήριο Επικοινωνίας 
(Internal Communication Workshop), 2η Συνάντηση Αξιολόγησης (2nd Peer Review Meeting) 

 Ενοικίαση αίθουσας 20-25 ατόμων σε διάταξη Π στη Θεσσαλονίκη.  

 Παροχή δύο (2) coffee breaks & ενός (1) ελαφρύ γεύματος (light lunch).  

o Το coffee break να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: νερά εμφιαλωμένα, καφέ 
φίλτρου, στιγμιαίο καφέ, τσάι, χυμοί φρούτων, κουλουράκια, κέικ.  
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o Το ελαφρύ γεύμα να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: Σαλάτα, Ζυμαρικό, 
σαντουιτσάκια ή κάτι αντίστοιχο όπως πχ (τορτίγιες, club sandwich,) μπιφτεκάκια ή 
κεφτεδάκια ή σουβλάκια κοτόπουλο/χοιρινό. Γλυκάκια, αναψυκτικά, νερά 
εμφιαλωμένα. Καφές φίλτρου.  

 Διοργάνωση ενός (1) δείπνου δικτύωσης -networking dinner (καθιστού) για τριάντα (30) άτομα σε 
κεντρικό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Το μενού θα είναι προκαθορισμένο και θα περιλαμβάνει 
κατ’ ελάχιστο σαλάτα, ορεκτικό, δυνατότητα επιλογής από τρία τουλάχιστον κυρίως πιάτα, 
γλυκό, αναψυκτικά και νερά.  

 

2η Μέρα: 1ο Εργαστήριο (Workshop) 

 Ενοικίαση  αίθουσας 30-35 ατόμων σε διάταξη Π στη Θεσσαλονίκη 

 Παροχή ενός (1) coffee break & ενός (1) ελαφρύ γεύματος (light lunch). Με τις ίδιες 
προδιαγραφές όπως περιγράφονται για την 1η ημέρα 

 Διάθεση λεωφορείου 40 θέσεων και ενός (1) συνοδού για τη μετάβαση των συμμετεχόντων 
στους χώρους των επιτόπιων επισκέψεων, οι οποίοι θα απέχουν έως 100 χλμ. κατά μέγιστο από 
τη Θεσσαλονίκη.   

 Διοργάνωση ενός (1) δείπνου δικτύωσης -networking dinner (καθιστού) για σαράντα (40) άτομα 
σε κεντρικό εστιατόριο της Θεσσαλονίκης. Το μενού θα είναι προκαθορισμένο και θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο σαλάτα, ορεκτικό, δυνατότητα επιλογής από τρία τουλάχιστον 
κυρίως πιάτα, γλυκό, αναψυκτικά και νερά.  

 Μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση των πεπραγμένων του εργαστηρίου 

 Βιντεοσκόπηση των εργασιών του εργαστηρίου και των επιτόπιων επισκέψεων 

 

3η Μέρα: Ενδιάμεση Εκδήλωση Έργου (Intermediate Project Event) 

 Ενοικίαση αίθουσας 80-100 ατόμων σε θεατρική διάταξη στη Θεσσαλονίκη.  

 Παροχή δύο (2) coffee breaks & ενός (1) ελαφρύ γεύματος (light lunch). Με τις ίδιες 
προδιαγραφές της 1ης ημέρας. 

 Μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση των πεπραγμένων της εκδήλωσης 

 Βιντεοσκόπηση των εργασιών της εκδήλωσης 

 

Για όλες τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις ο Ανάδοχος θα παρέχει επίσης τα εξής: 

 Παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά 
μικρόφωνα, laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.) 

 Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων/εκδηλώσεων (υποδοχή 
συμμετεχόντων, εγγραφές, ταμπέλες ονομάτων, παρουσιολόγιο κλπ.) 

 Σχεδιασμός και παραγωγή  160 folder—160 μπλοκ—160 στυλό προς διανομή στους 
συμμετέχοντες (Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν στην προσφορά τους προτάσεις για το 
πώς θα είναι το folder το μπλοκ και το στυλό, πχ διαστάσεις, χρώματα). 

 Εκτύπωση εντύπων (πρόγραμμα, παρουσιάσεις κτλ.) σε αριθμό ικανό για να καλύψει τις ανάγκες 
των συμμετεχόντων. 

 Παραγωγή δύο (2) roll-up banners. Τα  banners θα παραμείνουν στην κατοχή του Περιφερειακού 
ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας μετά τη λήξη της εκδήλωσης. 

 Φωτογράφηση καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων/εκδηλώσεων 
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 Συγγραφή τουλάχιστον 2 δελτίων τύπου. Ενός πριν τις εκδηλώσεις και ενός απολογιστικού. 
Επιμέλεια προώθησης των δελτίων τύπου και των εκδηλώσεων στα ΜΜΕ. Επιμέλεια 
αποδελτίωσης  

 Παροχή πληροφοριακού υλικού και κάθε απαιτούμενης διευκόλυνσης στις ξένες 
αντιπροσωπείες. 

 

Όλες συναντήσεις των δύο πρώτων ημερών θα πρέπει να γίνουν στον ίδιο χώρο. Επιθυμητό είναι και 
η εκδήλωση της 3ης ημέρας να γίνει επίσης στον ίδιο χώρο με αυτό των 2 πρώτων ημερών. 

Σε περίπτωση που οι προτεινόμενοι χώροι είναι εκτός του κέντρου της Θεσσαλονίκης τότε ο 
υποψήφιος θα πρέπει να φροντίσει και για την μεταφορά από και προς τους χώρους με μισθωμένο 
λεωφορείο. 

Το ΠΤΑ ΚΜ αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και να 
παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να 
υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου  σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται 
στο Άρθρο 2 και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής, 
εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που 
χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg Europe. 

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής 
και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.  

 

Παραδοτέα 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει προς την Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή:  

 Φάκελος διεξαγωγής της 4ης Εταιρικής Συνάντησης (4th Consortium Meeting), του Εσωτερικού 
Εργαστηρίου Επικοινωνίας (Internal Communication Workshop) και της 2ης Συνάντησης 
Αξιολόγησης (2nd Peer Review Meeting), σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. 

 Φάκελος διεξαγωγής του 1ου Εργαστηρίου (Workshop), σύμφωνα με τις παραπάνω 
προδιαγραφές 

 Φάκελος διεξαγωγής της Ενδιάμεσης Εκδήλωσης Έργου (Intermediate Project Event), σύμφωνα 
με τις παραπάνω προδιαγραφές 

 160 folders – μπλοκ – στυλό  

 Δύο (2) roll up banners 

 Φωτογραφικό υλικό των συναντήσεων/εκδηλώσεων 

 Αποδελτίωση των καταχωρήσεων των συναντήσεων/εκδηλώσεων σε ηλεκτρονικά και έντυπα 
ΜΜΕ. 

 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων αναφέρεται παραπάνω στην αναλυτική περιγραφή 
του έργου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος με έγκαιρη 
ενημέρωση του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 3. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν 
το τεύχος της διακήρυξης, προσκομίζοντας τα πλήρη στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, email, fax), ώστε να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινίσεις επ’ αυτού. Η διάθεση των 
τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται 
είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της 
προκήρυξης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης και μέσω του 
ιστοτόπου του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr). Ωστόσο οι υποψήφιοι ανάδοχοι συνίσταται να 
ενημερώσουν την Αναθέτουσα Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.spandos@rdfcm.gr ότι έλαβαν 
ηλεκτρονικά το τεύχος της διακήρυξης, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις επ’ 
αυτού.   

Το τεύχος και η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο 
διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.rdfcm.gr) την 21/07/2017, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, για 
να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 
σελίδες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. Δικαίωμα συμμετοχής 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή 
στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον 
όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές 
συμφωνίες με την ΕΕ.  

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν με 
ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία 
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί σε συγκεκριμένη νομική 
μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.   

 

ΑΡΘΡΟ 5. Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν: 

α. Αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 
συμμετέχουν και στην οποία θα αναφέρουν τη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

β. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου σύμφωνα με 
τον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 
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γ. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) 
όπου δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των άρθρων 73 & 74 του ν.4412/2016 και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του ν.4412/2016. 

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή ή τα 
ΚΕΠ  υποβάλλεται: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. 
και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  

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

δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους 

 

ΑΡΘΡΟ 6. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 
σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των 
Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε 
περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις 
Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο 
μόνον εφόσον αυτός την αποδεχτεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. Τρόπος Σύνταξης Προσφορών 

Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε ένα (1) αντίτυπο, όπου πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ κλπ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ) και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 62Α 

54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του 
έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions» 
που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» 

Οι Προσφορές κατατίθενται δακτυλογραφημένες σε ένα αντίγραφο και υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα, με εξαίρεση σε πιθανούς τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην 
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Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνο στην Αγγλική. 
Εκτός από το δακτυλογραφημένο αντίτυπο η Τεχνική Προσφορά κατατίθεται και σε ηλεκτρονική 
μορφή σε ευρέως διαδεδομένο μαγνητικό μέσο, εντός του υποφακέλου που φέρει την ένδειξη 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται δεκτές. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές Προσφορές.  

Ο φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους (3) τρείς σφραγισμένους υποφακέλους, 
οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και έχουν τίτλο:  

Α. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όπου περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της  παρούσας 
διακήρυξης  

Β. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει   τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 
την τεχνική επάρκεια και θα χρησιμοποιηθούν από την επιτροπή για την αξιολόγηση των 
προσφορών  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Τεχνική, Επαγγελματική Ικανότητα, Οικονομική επάρκεια. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, 
τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό καταθέτοντας με την προσφορά 
του, εντός του Φακέλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και με τη δομή που περιγράφεται στη συνέχεια, τα 
αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει την επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε 
αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Τεχνικής προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

1.1 Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου: 

1. επιχειρηματική δομή,  

2. τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης.  

1.2 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 ή αντίστοιχου με πεδίο εφαρμογής 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή με παρεμφερές/συναφές πεδίο εφαρμογής. Η συνάφεια του Πιστοποιητικού 
που θα προσκομιστεί με το ζητούμενο από την προκήρυξη θα κριθεί από την επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού 

1.3 Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο: Διοργάνωση 
εκδηλώσεων και συνεδρίων. 

Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, ο Προσφέρων θα πρέπει να υλοποιεί ή/και να έχει υλοποιήσει 
κατά την τελευταία πενταετία τρία (3) τουλάχιστον έργα ως Κύριος Ανάδοχος για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων/συνεδρίων εκ των οποίων ένα (1) εξ’ αυτών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου. 

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου τεχνικής προσφοράς ) 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 συμβάσεων (αν το έργο είναι σε εκτέλεση) και 
πρωτοκόλλων παραλαβής μαζί με τις συμβάσεις αν το έργο έχει ολοκληρωθεί.. 

Στην προσφορά του ο προσφέρων θα επισημαίνει με σαφήνεια ποια έργα καλύπτουν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις ως εξής παραθέτοντας τους δύο παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας των 3 έργων που τεκμηριώνουν την εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων  

Α/Α Τίτλος Έργου  Αναθέτουσα  Συνοπτική Περιγραφή  Περίοδος  Οικονομική  Ποσοστό  
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υπηρεσία αντικειμένου έργου  Υλοποίησης αξία συμμετοχής 

1       

2       

3       
 

2. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους 
για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει:  

 Να διαθέτει τουλάχιστον 3 άτομα μόνιμο προσωπικό. 

 Να διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τρία τουλάχιστον στελέχη με εμπειρία στην 
υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

Ειδικότερα, η προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε 
αριθμό άτομα, με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 

1. Υπεύθυνο έργου – συντονιστή της ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση – 
ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία (ημερολογιακά 
έτη) στη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων και συνεδρίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου έργου και άριστη γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο proficiency ή αντίστοιχο).   

2. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου, που να διαθέτει: ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών, 
αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και 
συνεδρίων και να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα έργο που σχετίζεται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
και συνεδρίων στο πλαίσιο  συγχρηματοδοτούμενου έργου, ενώ θα πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο proficiency ή αντίστοιχο).   

3. Ένα μέλος που να διαθέτει: τουλάχιστον τριετή (ημερολογιακά έτη) γενική εμπειρία στη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο lower ή 
αντίστοιχο).  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

2.1 Υπεύθυνη δήλωση (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) με τα στοιχεία του μόνιμου απασχολούμενου 
προσωπικού του υποψηφίου κατά την ημερομηνία υποβολής καθώς και συμπληρωματικό πίνακα 
προσωπικού Σ.ΕΠ.Ε. (έντυπο 4). 

2.2 Πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο 
Μέλους Ομάδας Έργου 

Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου –Θέση στο 
σχήμα υλοποίησης δλδ. Υπεύθυνος 
Έργου, ή  

Αναπληρωτής  ή  μέλος ομάδας 
έργου  

Προτεινόμενοι 
Ανθρωπομήνες 
απασχόλησης 

στο έργο 

     

     

     

     
 

2.3 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις 
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών 
συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 
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2.4 Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη 
Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματός τους. 

2.5 Στοιχεία τεκμηρίωσης των απαιτούμενων προσόντων βάσει της προκήρυξης, ήτοι: 

− Τίτλοι σπουδών και πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας (απλές φωτοτυπίες). 

3. Υπεργολαβία 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς τα 
ακόλουθα: 

3.1 Συμπληρωμένο το παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου 
Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   
 

3.2 Κατάλογο στελεχών του/των υπεργολάβου/ υπεργολάβων που θα συμμετέχουν στην ομάδα έργου 
συνοδευόμενα από  τα απαραίτητα δικαιολογητικών των ως άνω σημείων 2.2, 2.3, 2.4   

4. Οικονομική Επάρκεια 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια οικονομικής επάρκειας: 

Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015,2016, 2014) ίσο ή 
μεγαλύτερο με το 100% με τον προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 
μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το 200% του προϋπολογισμού του Έργου. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος έχει 
ολοκληρώσει το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης 2016 μπορεί να προσκομίσει τον κύκλο εργασιών για τα 
έτη 2016, 2015, 2014. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία 
τεκμηρίωσης: 

4.1 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 
υποβάλλει Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, (2015,2016, 2014 ή 2016, 2015, 
2014 σε περίπτωση που έχει κλείσει η διαχειριστική χρήση 2016)  σε περίπτωση που υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των στοιχείων 
τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με 
γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινίσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους 
της προσφοράς του. 

2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε 
άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το 
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο. 

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος και σε περίπτωση σύμπραξης / ένωσης οποιοδήποτε μέλος αυτής, μπορεί να 
στηρίζεται στις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 
των δεσμών του με αυτούς, εφόσον αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της 
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σύμβασης, θα έχει στη διάθεση του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 
δέσμευσης των φορέων αυτών. 

4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί  Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται 
ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για 
την Ένωση / Κοινοπραξία  

- οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της 
ένωσης.  

5. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) 
διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας 
για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να αποφασισθεί το δικαίωμα ή μη συμμετοχής του υποψηφίου 
στα επόμενα στάδια της διαδικασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής για τις ενεργές διαχειριστικές χρήσεις του χρονικού 
διαστήματος λειτουργίας του. Οι λοιπές ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσης θα 
πρέπει να καλύπτονται και να τεκμηριώνονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, ανεξαρτήτως της 
χρονικής διάρκειας λειτουργίας του.  

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος εκτός των ανωτέρω 
πρέπει να περιέχει επίσης τα παρακάτω σε σειρά: 

1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του αντικειμένου 
της σύμβασης. 

2. Ανάλυση- ειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας 
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα 
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα. 

4. Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και επίπεδα διοίκησης. 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να δοθεί και σε μαγνητικό μέσο (CD), το οποίο θα εμπεριέχεται στο 
σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.  Στο CD θα περιέχονται μόνο τα 4 ανωτέρω 
ζητούμενα και όχι τα παραπάνω δικαιολογητικά (εμπειρία, ομάδες έργου κτλ). 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα βαθμολογηθεί με βάση τα κατωτέρω και με τους 
συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται παρακάτω 

1 

Η πληρότητα- επάρκεια του καθορισμού των περιεχόμενων των προσφερόμενων 
παραδοτέων  

Κριτήριο 1  με συντελεστή βαρύτητας (Σ1) 60% 

2 

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των 
απαιτήσεων της σύμβασης  

Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (Σ2) 30% 

3 

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

 Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας (Σ4) 10% 

ΑΔΑ: ΩΙΤΣΟΡΡΓ-ΛΡ0
17PROC001732359 2017-07-21



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου 

“HIGHER” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE»  

 15

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον 
παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω 
πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι 
Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις 
σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους 
ζητηθούν. 

 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων  

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016. 

 

Γ.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

όπου περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος IV της 
παρούσας διακήρυξης 

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι Προσφορές πρέπει 
να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη 
Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι 
σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 
U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2++σ3 .Κ3 

δηλαδή  U= 0,60*Κ1 +0,30*Κ2 +0,10*Κ3  

 
H βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των 
τεχνικών προδιαγραφών.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον ανωτέρω τύπο κυμαίνεται από 100 έως 120 
βαθμούς.  

 

Σε περίπτωση που  η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου δεν καλύπτει  όλες τις τεχνικές 
προδιαγραφές (είτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής είτε η περιγραφή –ανάλυση των 4 
κριτηρίων δεν είναι ικανοποιητική) η βαθμολογία είναι κάτω από 100 και επομένως η προσφορά 
κρίνεται ως  απορριπτέα .  

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού 
βαθμού: 

Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 

UΜΑΧ  = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς 

ΒΜΙΝ  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 
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Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, 
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι Προσφορές είναι δυνατό να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού με 
οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.), όπου θα 
παραλαμβάνονται με χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα 
περιέρχονται σε αυτήν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη 
του Προσφέροντα. 

Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των Προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. 

Οι Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα 
στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν 
αποσφραγισθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. Αποσφράγιση Προσφορών 

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, 
γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. Έλεγχος Δικαιολογητικών  

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Τα επιμέρους στάδια στη διαδικασία είναι τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο 
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά 
φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο 
οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την 
πρόσκληση.  
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 ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  
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 από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και 
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται.  
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συμμετέχοντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127  του ν.4412/2016.  

Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς δύναται να γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του 
άρθρου 117 του Ν4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. Διευκρινίσεις  Προσφορών 

Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 
102 του ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους 
να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.    Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης 
του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση 
της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται 
με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το 
πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 
εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.    Η διευκρίνιση 
ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να 
έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.      Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, 
αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση 
αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να 
προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

  

ΑΡΘΡΟ 12. Ενστάσεις – Προσφυγές 

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 127 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 
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

  

ΑΡΘΡΟ 13. Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών   

Σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 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 του άρθρου 80, όπως καθορίζονται στον πίνακα ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά 
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  Αν, κατά τον έλεγχο των 
παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 
είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται.  

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας 
ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 
1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 η διαδικασία 
ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας  αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης 
της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 14. Οψιγενείς μεταβολές  

Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα 
της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 80, και κατά την σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 116. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται 
υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών 
υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει 
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 
στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση 
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα 
έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Αν 
επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι 
πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 
μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, 
που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. Δικαίωμα Ματαίωσης 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε 
λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105. 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις 
ακόλουθες περιπτώσεις : 

α)λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή 
ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 

ΑΡΘΡΟ 16. Κατακύρωση –Σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.    Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά 
της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις  κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του ελέγχου  νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ή 
τον ελεγκτή νομιμότητας  και 

γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.  

 

ΑΡΘΡΟ 17. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό σύμφωνα και με τις αρχές του Κοινοτικού Δικαίου. Σε 
περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια 
θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18. Εγγυήσεις 

Ο ανάδοχος θα καταθέσει Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς 
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα 
ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 1. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. Χρονοδιάγραμμα  

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως την 
30/10/2017.  

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

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση 
που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να 
καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας ή 
για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών. Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος 
που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής και κοινοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της 
προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία 
του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή –η οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, 
είτε για το μέλλον.  

Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να 
εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία, και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε 
άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση 
της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του 
Έργου και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι, με την ικανοποίηση του 
αιτήματος μετάθεσης, δεν καθίσταται δυσμενέστερο το πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, 
τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. Παραλαβή  

Για την παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η περιγραφή των υπηρεσιών που 
προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του παραδοτέου να αποκριθεί εγγράφως με 
τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση 
παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) 
ημερών.  

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης των παραδοτέων, ο Ανάδοχος 
καλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εγγράφως να προχωρήσει στην Οριστική 
Παραλαβή του Έργου.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι υποχρεωμένη να διεξάγει, εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ως άνω κλήση, τους προβλεπόμενους και σύμφωνους με τη Σύμβαση ελέγχους για 
την άρτια εκτέλεση του Έργου και με την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών και εφόσον δεν 
προκύπτουν παρατηρήσεις, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Στην 
περίπτωση έγγραφων παρατηρήσεων εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
εντός του ως άνω προβλεπόμενου διαστήματος, ο Ανάδοχος οφείλει να αποκριθεί εγγράφως εντός 
δέκα (10) ημερών.  

Η Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου συνεπάγεται και την Παραλαβή αυτού 
από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 21. Τρόπος Πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την παράδοση του συνόλου του έργου. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 
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Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου, κάθε εισφορά, καθώς και παρακράτηση 
0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011), για τα οποία 
σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος. 

  

ΑΡΘΡΟ 22. Τροποποίηση Σύμβασης  

Η Σύμβαση τροποποιείται κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016 όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς 
τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016  ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης  

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Παραδόθηκαν όλα τα προβλεπόμενα παραδοτέα 

β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα παραδοτέα 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 24. Ανωτέρα βία  

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία σύμφωνα με το άρθρο 204 του ν.4412/2016 υποχρεούται, 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 25.  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου  

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016  

β) εφόσον δε παρέδωσε τα παραδοτέα  μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/2016       

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 
όταν:  

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα παραδοτέα δεν παραδόθηκαν  με ευθύνη του φορέα που 
εκτελεί τη σύμβαση, β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. Β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το  
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 26. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση παραδοτέων  

Αν τα παραδοτέα παραδοθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας του παραδοτέου, χωρίς ΦΠΑ.   

   

ΑΡΘΡΟ 27. Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του ν.4412/2016 να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή του Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα τράπεζα σε Χώρες-Μέλη της Ε.Ε. και της Συμφωνίας περί 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση μόνο για 
ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο και στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα 
κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η εκχώρηση – μεταβίβαση της 
σύμβασης θα χρήζει πλήρους αιτιολόγησης τόσο ως προς το αίτημα του Αναδόχου όσο και την 
εγκριτική απόφαση/συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση υποκατάστασης, ο Ανάδοχος 
δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη 
εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 29. Υπεργολαβία  

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του τμήμα 
του Έργου. 

Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των 
εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του 
ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Σύμβασης. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή 
φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη 
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 
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ΑΡΘΡΟ 30. Ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας  

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 
στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 
συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι 
εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις 
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, 
αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 31. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές  

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 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 της αναθέτουσας αρχής.  

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο  1 μπορεί να αφορούν ιδίως:  

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών,  

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για 
την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,  

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον 
προσφέροντα,  

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 89,  

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131,  

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 89.  

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον 
προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν 
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, 
λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές 
απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν 
συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18.  Ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά δύναται να κριθεί μία προσφορά όταν είναι χαμηλότερη του 80% του ενδιάμεσου 
(median) των έγκυρων οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.  

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό 
τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση 
είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την 
Επιτροπή.  

5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής 
συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της όπως νόμους, κανονισμούς, 
συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά 
και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.  
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Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

1. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά, 
κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 88, ο προσφέρων 
προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση τα κατωτέρω έγγραφα:  

α) σε περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Κανονισμού de minimis (ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας), την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης 
χορήγησης της ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της,  

β) στις λοιπές περιπτώσεις: 

αα) δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Ε. είτε της εγκριτικής του μέτρου ενίσχυσης απόφασης της Επιτροπής είτε 
του συνοπτικού δελτίου πληροφοριών του μέτρου ενίσχυσης και  

ββ) την κανονιστική πράξη του μέτρου ενίσχυσης και την ατομική πράξη έγκρισης χορήγησης της 
ενίσχυσης όταν προβλέπεται η έκδοσή της.  

 
2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με 
την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 88, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας 
προθεσμίας, τα παρακάτω:  

α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι, και  
β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι 
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου 

   

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 
νόμιμά 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.    

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπεύθυνη  δήλωση του Ν.1599/1986 (ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) 

  

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να 
ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

A) 

Δεν υπάρχει εις βάρος μου, ούτε σε πρόσωπο που αποτελεί μέλος του διοικητικού, διευθυντικού, 
εποπτικού οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, όπως αυτοί αναλυτικά 
ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016 :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  

β) δωροδοκία,  

γ) απάτη,  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ,  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων  

Β)  

α) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Σημειώνεται ότι αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους 
οποίους έχει υποχρέωση σε καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλίσης) 

Γ)  

α) Τηρώ τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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 αρμοδιότητας τους.   

ΠΡΟΣ (1) : 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης (2) :   

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου  
Ταυτότητας: 

Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου ( Fax ): 

Δ/νση Ηλεκτρ.  
Ταχυδρομείου 
(Ε mail ): 
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β) Δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν 
βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

γ) Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, 

δ) Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν 
4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα, 

ε) Δεν έχω δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη συμμετοχή μου  
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, η 
οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

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

ζ) Δεν  έχω 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, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω α 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79, 

η) Δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την 
ακεραιότητά μου.  

Δ)   

Πληρώ τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα:  

α) την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

β) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο μητρώο που τηρείται στο 
κράτος - μέλος εγκατάστασής μου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' 
του ν.4412/2016 ή  ικανοποιώ οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό 

Ημερομηνία:      ……….20…… Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται 
η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 
τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

  

  Π Ι Ν Α Κ Α Σ      Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο  Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν     Κ Α Τ Α  Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ  ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Απόσπασμα 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 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της για τα 
οποία δήλωσε υπεύθυνα στον ότι δεν έχει καταδικαστεί  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  

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 δεν 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 περίπτώσεις 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/ανάλογη 
κατάσταση) 

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

Υπουργείο Οικονομικών/ 
υπηρεσία TAXISNET 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο  Το οικείο Επιμελητήριο  

 

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.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

Βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου, οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν 
κοστολογηθεί ως ακολούθως  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ποσό σε €  

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ποσό σε €  

(με ΦΠΑ) 

Διοργάνωση της 4ης Εταιρικής Συνάντησης, του 
Εσωτερικού Εργαστηρίου Επικοινωνίας, της 2ης 
Συνάντησης Αξιολόγησης, του 1ου Εργαστηρίου και της 
Ενδιάμεσης Εκδήλωσης Έργου 

20.967,74 26.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.967,74 26.000,00 

 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων 
Οικονομικής Προσφοράς.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ποσό σε €  

(χωρίς ΦΠΑ) 

Ποσό σε €  

(με ΦΠΑ) 

Διοργάνωση της 4ης Εταιρικής Συνάντησης, του 
Εσωτερικού Εργαστηρίου Επικοινωνίας, της 2ης 
Συνάντησης Αξιολόγησης, του 1ου Εργαστηρίου και της 
Ενδιάμεσης Εκδήλωσης Έργου 

  

ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

 

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο 
εξουσιοδοτημένο άτομο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 
νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.  

Επισημαίνεται ότι Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε 
άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 
έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. Οι προσφορές δεσμεύουν τους 
διαγωνιζόμενους για έξι (6) μήνες από την επόμενη εργάσιμη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει 
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

ΠΡΟΣ 

.......... 

 

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

 

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

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

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας, την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του 
ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός 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 τη 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 την 
.....(ημερομηνία)...... Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε 
εσάς του ποσού της εγγύησης. 

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