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ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση: Βασιλίσσης Όλγας 198 
Ταχ. Κώδικας: 546 55 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Ι. Σπάνδος  
ΤΗΛ.: 2310-403003 
FAX:  2310-403059 
Emai:i.spandos@rdfcm.gr

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
     Διακήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού 
 

με τίτλο: 
 
 

 
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της 
Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – 

“Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values” το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020» 

 
 

Προϋπολογισμός 36.910,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (29.766,13€ καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ -  7.143,87€ 
ΦΠΑ). 

 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από 
Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). 

 
 
 

Αναθέτουσα  Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Μάϊος 2020  
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Συνοπτικά Στοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: τ.τ 1440 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο 

πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση 

συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – 

“Enhancing scalable innovations and new business models based on urban 

farming ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 

2014-2020» 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: CityZen - Enhancing scalable innovations and new business models based on 

urban farming ecosystem values 

ΦΟΡΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: • [71356300-1]-Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

• [71241000-9]- Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών,             

υπηρεσίες αναλύσεων 

• [79952000-2]-Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την 

υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 36.910,00€, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ (προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α.: 29.766,13€, ΦΠΑ 24%: 

7.143,87€)  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό 

Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Europe 2014 – 2020 και 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου CityZen (PGI05970) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/07/2022  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

18/05/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00  μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Βασιλίσσης Όλγας 

198, 546 55 Θεσσαλονίκη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

25/05/2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
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1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας  Αρχής 

 

Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54655 

Τηλέφωνο 2310-403003 

Φαξ 2310-403059 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.spandos@rdfcm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννης Σπάνδος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rdfcm.gr 

 
 

Είδος Αναθέτουσας  Αρχής:  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.  

Κύρια δραστηριότητα  Α.Α.:  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις και 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  

1. Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ www.rdfcm.gr  

2. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198, 54655 Θεσσαλονίκη 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στo τηλ. 2310-403003, φαξ: 2310-403059, e- mail: 

i . s p a n d o s @ r d f c m . g r  αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Σπάνδος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198 , 54655 Θεσσαλονίκη. 

 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 4412/16 και 

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση  της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής  

Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, και βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «CityZen - Enhancing scalable innovations and new business 

models based on urban farming ecosystem values». 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου  της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου 
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Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη 

στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming 

ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας 

INTERREG EUROPE 2014-2020».  

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 

συμβάσεων: 

• [71356300-1] - Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης 

• [71241000-9]- Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων 

• [79952000-2]-Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.910,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή  

29.766,13€ πλέον ΦΠΑ που σήμερα είναι 24%, 7.143,87€. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη της πρώτης φάσης του έργου CityZen, ήτοι 

έως τις 31/07/2022. 

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

παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης 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 έχοντας υπόψη ιδίως: 

1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα  εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-

2021 και λοιπές διατάξεις”. 

4. 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. 

5. 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 καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

- του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 

ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με 

τους συντελεστές παρακράτησης φόρου. 

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”, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014). 

7. 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”. 

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-5-2016) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το 
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άρθρο 52. 

9. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15. 

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

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

12. της με αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση 

του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698)». 

13. του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα    

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)». 

14. της υπ’ αριθμ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης 

των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/04-02-98). 

15. της υπ’ αριθμ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-

02-98). 

16. του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση   

Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012) 

17. του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις"  

18. της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017)». 

19. Το θεσμικό πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. 

20. Την 4η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “INTERREG EUROPE”, Μέτρο 4.2 «Improving 

resource-efficient economy policies». 

21. Την συμμετοχή της ΠΚΜ στην υποβληθείσα πρόταση υλοποίησης έργου με τίτλο «CityZen». 

22. Την επιστολή γνωστοποίησης της έγκρισης του έργου «CityZen» με κωδικό αναφοράς PGI05970 στις 

15/7/2019. 

23. Την υπ’ αριθμ. 119/22-07-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας για την αποδοχή εκτέλεσης του έργου «CityZen» και για την εκχώρηση της αρμοδιότητας 

διαχείρισης του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

24. Την υπ’ αριθμ. 45/2019 (Συνεδρίαση 10η/30-08-2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΥΔΗΟΡΡΓ-ΚΦΞ), με την οποία έγινε 

αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου «CityZen».  

25. Το τεχνικό δελτίο (Application Form), την κατανομή του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του έργου «CityZen». 

26. Την αντικατάσταση του εταίρου «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» από τον εταίρο «Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», στο έργο 

«CityZen», σύμφωνα με τις οδηγίες της Κοινής Γραμματείας (Joint Secretariat) του Προγράμματος “INTERREG 

EUROPE”. 

27. Την υπ. αριθμ. 23/2020 (ΑΔΑ: 90ΣΗΟΡΡΓ-84Μ), (ΑΔΑΜ: 20REQ006572397) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΠΤΑ ΚΜ για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο 

προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο 

του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming 

ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα 

Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020». 

28. Την καταγραφή (ΑΔΑΜ: 20REQ006552130) και έγκριση (ΑΔΑΜ: 20REQ006572397) του αιτήματος στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ. 

29. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
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αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

30.  Κάθε άλλης σχετικής διάταξης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. 

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια  διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/05/ 20 20 ,  ημ έρα  Δευ τέ ρα  και  ώ ρα  

15: 00   μ.μ .  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην 

οδό Βασιλίσσης Όλγας 198  στις 25/05/2 02 0,  η μέρ α  Δ ευτέ ρα  κ αι  ώρ α 1 0: 00  π .μ .  

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  ή  θα  αποσταλούν  με  οποιοδήποτε  τρόπο  στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας 

Αρχής, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, 54655 Θεσσαλονίκη, μέχρι 

την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν 

ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα 

επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν.  

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν.4412/2016. 

Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με  το Ν.3861/2010, όπως 

ισχύει. 

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των παραρτημάτων της) 

αναρτάται και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.rdfcm.gr 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Αρμόδια για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού που θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας 
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3. Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που θα συσταθεί με απόφαση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

4. Αρμόδια για την παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί με απόφαση του 

Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

1) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

2) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

3) Το σχέδιο της σύμβασης 

4) Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις 

διευθύνσεις www.rdfcm.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό 

μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνος υπάλληλος Ιωάννης Σπάνδος, τηλ. 2310 403003, 

φαξ: 2310 403059 e-mail: i.spandos@rdfcm.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 

14.00. 

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  έγγραφα  της  παρούσης  σύμβασης  και  ταχυδρομικά, 

κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων 

Τα  σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο έξι  (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 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.  

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι: 
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 Δημόσια έγγραφα 

Γίνονται αποδεκτά: 

- πρωτότυπα έγγραφα ή 

- επικυρωμένα αντίγραφα ή 

- ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 

βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 Ιδιωτικά έγγραφα 

Γίνονται αποδεκτά: 

- είτε πρωτότυπα 

- είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 

Δικηγόρων (Ν 4194/2013), 

- είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 

ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

- είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ . 

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα: 

Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 

5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει 

έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά έγγραφα 

που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και 

επισήμως μεταφρασμένα. 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 

από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας 

στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.   

2.1.5  Εγγυήσεις (Άρθρο 72 Ν.4412/2016) 

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 

και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.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: 
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αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 

ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

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

εγκυρότητά τους. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

 

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 (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), 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. H Αναθέτουσα Αρχή 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 

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16. 

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  
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31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του 

οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,  

για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

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

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE  

(ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) 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 

β) 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, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 

ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ή/και 

γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 
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σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 

της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο 

κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 

β)Κατ' εξαίρεση, 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, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 2.3.1. της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή 

ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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 
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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. 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 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2γ) και 2.2.3.4 (παρ.1 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4  Καταλληλόλητα  άσκησης επαγγελματικής  δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 

εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή 

να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων κατ’ ελάχιστο ίσο με το 

200% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του παρόντος διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
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διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο ελάχιστος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 200% του προϋπολογισμού (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του παρόντος 

διαγωνισμού συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή της έναρξης των δραστηριοτήτων 

του. 

2.2.6  Τεχνική  και επαγγελματική  ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία 2015-2019 και μέχρι την 

ημερομηνία του διαγωνισμού: 

i. Τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο δράσεις προβολής ή διοργάνωσης 

εκδηλώσεων/συναντήσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα)  

ii. Τουλάχιστον ένα (1) έργο το οποίο να περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίου δράσης στο πλαίσιο 

ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και 

άλλα) με αντικείμενο το σχεδιασμό, την παρακολούθηση ή/και τον έλεγχο δράσεων κοινοτικών 

πρωτοβουλιών, τη μελέτη και επεξεργασία καλών πρακτικών. 

iii. Ένα (1) τουλάχιστον έργο, διοργάνωσης και υλοποίησης εργαστηρίου με τη χρήση του εργαλείου 

Scenario Exploration System (SES) ή παρεμφερούς. 

Να διαθέτουν 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. 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 τρία (3) μέλη: 

1. Υπεύθυνο Ομάδας Έργου που να διαθέτει: 

- πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

- αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (ημερολογιακά έτη) εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επιπρόσθετα ο υπεύθυνος έργου να έχει συμμετάσχει ή να συμμετέχει σε 

τουλάχιστον ένα (1) έργο που να περιλαμβάνει δράσεις αστικής γεωργίας (όχι απαραίτητα 

συγχρηματοδοτούμενο) ή να έχει εξειδίκευση στην αστική γεωργία λόγω σχετικών σπουδών (δηλαδή 

η πτυχιακή διατριβή ή  το μεταπτυχιακό ή το διδακτορικό ή το μεταδιδακτορικό να έχουν ως αντικείμενο 

την αστική γεωργία).  

- άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

2. Δύο (2) μέλη της ομάδας έργου που να διαθέτουν:  

- πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών  

- το ένα (1) μέλος αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή (σε ημερολογιακά έτη) εμπειρία και το δεύτερο μέλος 

τουλάχιστον ένα (1) έτος (σε ημερολογιακά έτη)  αποδεδειγμένη εμπειρία 

- συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον έργο παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 

συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) 

- συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων 

- τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

2.2.6.1. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων αποτελεί Ένωση ή Κοινοπραξία: επιτρέπεται η μερική κάλυψη των 

ελαχίστων προϋποθέσεων των άρθρων 2.2.5 και 2.2.6 από τα Μέλη της, αρκεί όμως αθροιστικά να καλύπτονται 

όλες. 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 

επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της παραγράφου  

2.2.6  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των δεσμών τους με αυτούς. 

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
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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 ή με τη 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 όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς 

και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους 

ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην 

ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 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 κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 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 IV, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 

Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. Το πρότυπο ΤΕΥΔ ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις 

εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να 

αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 

Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ. 

Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης ως αρχείο PDF στο site του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (www.rdfcm.gr), όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και αναρτάται επίσης και ως αρχείο XML για την διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου, εφόσον επιθυμούν, να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας τη σχετική απάντηση τους 

(ΤΕΥΔ) μεταφορτώνοντας το αρχείο XML. 

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  

την Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και την Απόφαση 3/24-01-2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ  

(Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ:  Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Β). 

Το ΤΕΥΔ  φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 

υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό 

να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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Το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από αυτόν δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι 

αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι αφορά όλους τους υπόχρεους, όπως αυτοί 

αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση 

προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (ΙΚΕ) 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. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

2.2.8.2 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  2.2.7  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. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,  

σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.7  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων στηρίζεται  

υποχρεούνται  στην  υποβολή των δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 

ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3. 

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, για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, 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. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή τους, 

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της 

παρούσης: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙΙΙ Α), 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 που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 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 2.2.3.1., 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙΙΙ Β ΚΑΙ Γ) πιστοποιητικό που 
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εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή του καθώς και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

 Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 

το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 

Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ (ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 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. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

ε) Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

στ) 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. 
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙV) (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης.   Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας 

για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι 

ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο/ 

ΓΕΜΗ. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να γίνουν αποδεκτά,  ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-

2019). 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίγραφα Ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών ή/και αντίγραφα υποβληθεισών 

φορολογικών δηλώσεων (Έντυπο Ε3 και Ν) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, περί 

του ετήσιου γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω 

κύκλο εργασιών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 

κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

Ως αποδεικτικά συναφούς εμπειρίας: 

Α. Κατάλογο έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο έργα συναφή με την παρούσα, τα οποία καλύπτουν 

τα κριτήρια επαγγελματικής επάρκειας που τίθενται στην παράγραφο 2.2.6 και όχι το σύνολο των έργων της 

επαγγελματικής δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. Στον Κατάλογο Έργων, όπου θα αναγράφονται 

υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή της αντίστοιχης σύμβασης, το αντικείμενο των 

εργασιών του, η περίοδος υλοποίησης, η οικονομική αξία της σύμβασης, το ποσοστό συμμετοχής και τέλος τα 

έγγραφα τεκμηρίωσης, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α 

Τίτλος  

Συγχρηματοδοτούμενο 

έργου 

Αναθέτουσα 

Αρχή 

Αντικείμενο 

εργασιών   

Περίοδος 

υλοποίησης 

Οικονομική 

αξία 

Ποσοστό 

συμμετοχής 

Έγγραφα 

τεκμηρίωσης 

        

 

Β. Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του 

πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, που θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από απλή ευανάγνωστη 

φωτοτυπία του πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούμενη εμπειρία υπολογίζεται αθροιστικά από όλα τα 

μέλη των υποψηφίων σχημάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο Έργων (με αναφορά στο μέλος της 
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ένωσης που τη διαθέτει). 

Ως αποδεικτικά κριτηρίων ομάδας έργου: 

Α. Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και καλύπτουν τα κριτήρια 

επαγγελματικής επάρκειας που τίθενται στην παράγραφο 2.2.6, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 

 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας Έργου 

 

Τίτλος Συγχρηματοδοτούμενο 

έργου Συγχρηματοδοτούμενο 

έργου  

Ρόλος στην Ομάδα 

έργου 

 

Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης στο έργο 

 

Έγγραφα 

τεκμηρίωσης 

      

 

Β. Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση 

κάθε μέλους της ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους (δεν απαιτείται το 

γνήσιο της υπογραφής). Από τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποδεικνύονται ευθέως και χωρίς 

άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά τις 

απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από τον ρόλο που κατέχει στην ομάδα Έργου (Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για την εξακρίβωση της εμπειρίας των μελών της ομάδας 

έργου). 

Γ. Υπεύθυνες δηλώσεις (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) συνεργασίας των δηλωθέντων στην Ομάδα Έργου 

υπαλλήλων ή στελεχών του Υποψηφίου, στις οποίες θα δεσμεύονται, ανεξαρτήτως της σχέσης που τους συνδέει μαζί 

του, να συνεργαστούν με τον Υποψήφιο, σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, στην Ομάδα Έργου και για την 

θέση για την οποία έχουν δηλωθεί και ότι μπορεί να ανταποκριθεί και να παράσχει όλα τα καθήκοντα τα οποία 

αναλαμβάνει. 

Δ. Δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών 

συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

Ε. Τίτλους σπουδών, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (απλά ευανάγνωστα αντίγραφα εκ των 

πρωτοτύπων). 

Β.5. 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. 

Β.6. 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.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη 

ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε 

αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του .  

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού 
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φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από 

πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. Η 

πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 

εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 

επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που 

αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 

έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο 

φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται, 

αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

B.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους 

τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δικαιούται να 

αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 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. 
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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 παρακάτω κριτηρίων. Μεταξύ των προσφερόντων που 

καλύπτουν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών, για την επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση και 

αριθμητική βαθμολόγηση της κάθε προσφοράς με βάση την τεχνική τους προσφορά και σύμφωνα με τους όρους 

του διαγωνισμού. Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα βαθμολογηθεί με βάση τα κατωτέρω και με 

τους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Κ1. Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των 

απαιτήσεων της σύμβασης 

30% 

Κ2. Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση,  καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα 

της μεθοδολογίας υλοποίησης 

30% 

Κ3. Η ανάπτυξη του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και 

σύνδεσή τους με τα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

20% 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ4. Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας 

Έργου και τα επίπεδα διοίκησης 

20% 

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. Κριτήρια με βαθμολογία 

μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη 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 = Σ1*Κ1 + Σ2*Κ2 + Σ3*Κ3 + Σ4*Κ4 

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 με βάση τον παρακάτω 

τύπο: 

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

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 
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Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο τελικό βαθμό Β. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης. 

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν τον ίδιο βαθμό τεχνικής αξιολόγησης 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. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο  Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο 

εκπρόσωπο αυτών. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και 

των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 
   Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία (βλέπε σημείο 1.5) 

α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 54655 

Θεσσαλονίκη, ισόγειο (Γραφείο 4) 

β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 54655 

Θεσσαλονίκη, ισόγειο (Γραφείο 4) 

 Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί    

εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο 

μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή 

δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα ακόλουθα: 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 (Πρωτόκολλο) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των 
οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-

mail)] 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη 

διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new 

business models based on urban farming ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό 

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020» 
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(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016) 

Αριθμός Διακήρυξης : …………          

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

(Ταχ. Δ/νση :  Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54655) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: xx/xx/2020 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

 Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 

φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.   

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα κατατεθούν 

σε δύο (2) αντίτυπα. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής 

του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 

συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις 

απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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. 

2.4.3. Περιεχόμενο  προσφορών 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. 

Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο" 

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνει: 

 Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης. 

 Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ. 

Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης ως αρχείο PDF στο site του  

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (www.rdfcm.gr), όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και αναρτάται επίσης και ως αρχείο XML για την διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου, εφόσον επιθυμούν, να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας τη σχετική απάντηση τους 
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(ΤΕΥΔ) μεταφορτώνοντας το αρχείο XML. 

Επισημαίνεται ότι : 

• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί 

για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V 

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος 

αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και 

την αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, 

Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, ..., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις. 

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα. 

Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''. 

Ο  φάκελος  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»   που  θα  υποβάλει  ο    οικονομικός  φορέας  πρέπει  να  περιέχει  αναλυτική 

παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου σύμφωνα με την περιγραφή του έργου στο Παράρτημα Ι της 

παρούσας διακήρυξης καθώς και ότι άλλο θεωρούν ότι ανταποκρίνεται κατάλληλα στα κριτήρια αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης: 

Α. Πρόταση μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. 

Β. Οργάνωση και στελέχωση του έργου. 

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 

 Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης και είναι αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή δίνεται σε ευρώ), 

υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική 

προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε 

περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.   

Η τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  θα αναγράφεται ξεχωριστά. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια τιμή ανά προμηθευόμενο είδος σε όλη την ποσότητα κάθε είδους και όχι σε 

μέρους αυτού. 

Η τιμή ανά είδος θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. 

Θα δίνεται το ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  ανά προμηθευόμενο είδος και το ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ  ανά 

προμηθευόμενο είδος. 
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Η προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού,  δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμιά 

περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ούτε και το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού 

άνευ Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α  κάθε είδους. 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 ανά είδος θα δίδονται σε ευρώ. 

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. 

Ως "ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές" θα χαρακτηριστούν όσες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν. 

4412/2016. Εφόσον η  Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι οιαδήποτε εκ των οικονομικών προσφορών δύναται 

να είναι ασυνήθιστα χαμηλή, καλεί τον υποψήφιο οικονομικό φορέα που είχε υποβάλλει την ανωτέρω προσφορά, 

να προσκομίσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατ' ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης, επαρκή τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει αιτιολογημένα το ύψος της κατατεθείσας 

προσφοράς. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του ιδίου 

άρθρου. 

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 ημερών 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, εφόσον απαιτείται εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής από την διακήρυξη,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, 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 παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

 Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί  παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε  όχι. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 

κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (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 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την 
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συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. 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 2.1.3. της 

παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 

αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

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. 

  2.4.10  Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 
1. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

προσφερόντων, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2. 

2. Στην ως άνω περίπτωση της παρ. 1 η ανάθεση γίνεται  στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν 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 του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
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3.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

3.1  Αποσφράγιση  και αξιολόγηση  προσφορών 

 

3.1.1. Αποσφράγιση προσφορών 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή παραδίδει τις προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον 

Πρόεδρό της, ο οποίος  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

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 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως 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 (Επιτροπή 

Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αρχικώς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 

το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια αφού το αρμόδιο όργανο ολοκληρώσει τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών και  του τεχνικού φακέλου, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και με βάση τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών συντάσσει  πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών και 

κατάταξης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω α. στάδιο  οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 

 Ειδικότερα : 

α)  το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

β) Αμέσως μετά, κατά την ίδια συνεδρίαση, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των 

προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί για λόγους που αφορούν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής 

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 του ν. 4412/2016. 
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Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων, 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. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς 

κατάταξης των προσφορών και γνωμοδοτεί, με εισήγησή της, στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. για τον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Το Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά και των  Οικονομικών Προσφορών 

επικυρώνεται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής 

ΠΚΜ,  η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. 

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

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και 

Οικονομικής Προσφοράς (παρ.4, εδάφιο 4 , άρθρο 100 του Ν.4412/2016) 

Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός 

των οριζόμενων προθεσμιών στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται 

επί των Πρακτικών  εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 

Επισημαίνεται ότι τυχόν υπέρβαση των εν λόγω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας (άρθρο 

221Α, παρ.4 Ν.4412/2016). 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου (Άρθρο 103 Ν.4412/2016) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής 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 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

 Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρωτοκολλείται με ευθύνη 

του/των προσωρινού/νων αναδόχου/ων  και  παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  παραδίδονται στην επιτροπή Διαγωνισμού στην συνεδρίαση που θα ορίσει  ο Πρόεδρος της Επιτροπής  

κατόπιν προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρινούς αναδόχους.   

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός του άνω χρονικού διαστήματος (άρθρο 103, παρ.2 Ν.4412/2016)  αίτημα προς 

το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 103, παρ.2 Ν.4412/2016). 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 103, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας, 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 

του Διαγωνισμό, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 

του Ν.4412/2016   και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 

την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση  - σύναψη σύμβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει  αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε 

σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 

όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 3.4 της παρούσας (άρθρου 127 του 

Ν.4412/2016) και σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 

προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία 

που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η 

υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

κηρύσσεται έκπτωτος, 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 ή από τη συντέλεση της 

παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ 

του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
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με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών, 

η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε αναβαθμολόγηση. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση 

της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από 

την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής 

προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20PROC006664866 2020-05-07



 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων 
του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming 
ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020» 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

31 
 

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 τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 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 της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα  νομοθεσία 

Κατά  την  εκτέλεση της  σύμβασης εφαρμόζονται οι  διατάξεις του  ν.  4412/2016, οι  όροι  της  παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3  Όροι εκτέλεσης  της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

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. 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. 
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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 - επέκταση 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,  σύμφωνα με το άρθρο 216 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

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. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

5.1  Τρόπος πληρωμής 

Η  πληρωμή  του  Συμβατικού  Τιμήματος  του  Έργου  θα  γίνεται  τμηματικά  μετά  την  παραλαβή  των 

παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα I και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος  θα γίνεται σε ευρώ  με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Αναλυτικά οι πληρωμές θα γίνουν ως ακολούθως  

Παραδοτέο Πληρωμή Χρόνος παράδοσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Απολογιστική 
έκθεση της 2ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 
προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 
αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 
πραγματοποίηση της.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Διοργάνωση 
και απολογιστική έκθεση της 
4ης συνάντησης των εταίρων 
(3rd Peer 2 Peer event) στη 
Θεσσαλονίκη. 

Πληρωμή του 44% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 : Απολογιστική 
έκθεση της 3ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων  

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 :  1η έκδοση 
(draft) του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης 

Πληρωμή του 30% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Μέχρι τον Μάρτιο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Υποβολή  
μεθοδολογίας και 
αποτελεσμάτων επιταχυντή 
πολιτικών 

Μέχρι τον Ιούλιο 2021              

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική 
έκθεση της συνάντησης στην 
Beja της Πορτογαλίας 

Πληρωμή του 5% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Απολογιστική 
έκθεση της 4ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: 2η έκδοση 
(draft) του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την 

οριστική παραλαβή του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 13 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: Απολογιστική 
έκθεση της 8ης συνάντησης 

Πληρωμή του 44% της συνολικής οικονομικής Εντός 20 ημερών από την 
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των εταίρων στη Θεσσαλονίκη 
(1st Action Camp and 2nd 
Accelerator). 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 10: Απολογιστική 
έκθεση της διαδικτυακής 
συνάντησης των εταίρων 

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί μέρος της 

διαδικασίας ολοκλήρωσης του Περιφερειακού 

Σχεδίου Δράσης. Η πληρωμή θα 

πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή 

του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 13 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11: Απολογιστική 
έκθεση της ανταλλαγής 
προσωπικού 

Πληρωμή του 12% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12: Απολογιστική 
έκθεση της 5ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 13: Τελική 
έκδοση του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης 

Πληρωμή του 60% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Μέχρι τον Μάϊο 2022 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 14: Απολογιστική 
έκθεση της 6ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 15: Απολογιστική 
έκθεση της συνάντησης στη 
Φρανκφούρτη της Γερμανίας 

Πληρωμή του 5% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

 
 

5.2     Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν 

φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 

4412/2016. 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 

χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο5% επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. 

Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 

εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν 

λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 

οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

 

5.3     Διοικητικές  προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 

(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών 

υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 

προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 

 Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί 

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

Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 

παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 

οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 

4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του Ν.4412/2019 (έναρξη εφαρμογής από 1-7-2019): 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή παροχής 

υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την 

άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση 

αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 

2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης 

στο άρθρο 205 του άρθρου205Α του Ν.4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν 

αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η 

υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 

4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον 

ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του 

αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, 

οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές. 

5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου205Α 

του Ν.4412/2016 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να 

διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 

απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης 

από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως 

συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο 

συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της 

αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη 

συζήτηση της αναίρεσης. 

6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που 

μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. 

 
 

5.5  Παρακολούθηση  της σύμβασης 

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  την Eπιτροπή 

Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται   στον Πρόεδρο του Δ.Σ. 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. 

Η αναθέτουσα αρχή 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. 

 

5.5     Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως τις 31/07/2022. 

Για  τα  επιμέρους  στάδια  παροχής  υπηρεσιών  ή  υποβολής  των  παραδοτέων  ορίζονται  τμηματικές /ενδιάμεσες  

προθεσμίες  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα  που  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  I  της παρούσης. 

Εφόσον το  έργο «CityZen» λάβει παράταση στην διάρκεια του από το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης τότε δύναται η  

συνολική διάρκεια της σύμβασης να παραταθεί αναλόγως μετά από  αίτημα του αναδόχου, έγκριση της επιτροπής 

παρακολούθησης της σύμβασης και απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 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 
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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. 

 

 

5.6    Παραλαβή του αντικειμένου  της σύμβασης 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που 

συγκροτείται αρμοδίως.  

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 συντελεστεί 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  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 
 

5.7     Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων με   

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών  

με  άλλα,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σύμβασης, μέσα  σε  τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία  

που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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Ακολουθούν τα Παραρτήματα (I – V) 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I – Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου  της Σύμβασης 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τo έργο  «CityZen» 

Η Αστική Γεωργία,  είναι η απασχόληση με την καλλιέργεια και την παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων εντός του 

αστικού ιστού ή στις παρυφές της πόλης σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις. Δημιουργούνται σήμερα συνήθως από 

κινήσεις πολιτών που καταλαμβάνουν εγκαταλελειμμένους ή αχρησιμοποίητους δημόσιους χώρους ζωντανεύοντας 

τους και λειτουργώντας τους αυτόνομα με συλλογικές διαδικασίες. Επίσης υπάρχον πρωτοβουλίες υποστηριζόμενες 

από δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες θεσμικές οντότητες. 

Τα οφέλη από την αστική γεωργία είναι πολλά. Σε κοινωνικό επίπεδο, η καλλιέργεια εντός του αστικού 

τοπίου από μικρό-καλλιεργητές ενισχύει τη συνοχή της κοινότητας, τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ενισχύει την 

κοινωνική δικτύωση, την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Η επαφή με τη φύση και η 

καλλιέργεια της γης αποτελεί σωματική άσκηση με ευεργετικά αποτελέσματα σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο 

βελτιώνοντας την ποιότητα της υγείας όσων ασχολούνται με αυτήν. Η διατροφή των καλλιεργητών εμπλουτίζεται με 

περισσότερα και καλύτερης ποιότητας φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής τους. Παράλληλα, η οικολογική τους 

συνείδηση αναπτύσσεται, ενώ ωφελούνται και οικονομικά περιορίζοντας τα έξοδα διατροφής τους, καλύπτοντας 

μέρος των αναγκών τους από την παραγωγή τους. 

Το έργο CityZen ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία πολιτών, δήμων και περιφερειών που 

αναγνωρίζουν τα οφέλη της αστικής γεωργίας και τα ανταποδοτικά της οφέλη υπό το πρίσμα της αειφόρου 

διαχείρισης και ανάπτυξης. Το έργο στοχεύει να επηρεάσει θετικά διάφορους στόχους πολιτικής όπως την ασφάλεια 

τροφίμων, την διαχείριση των αποβλήτων, την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, την ανάπτυξη της κοινότητας και 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τονίζοντας στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι η αστική γεωργία 

αποτελεί πρόσφορο επιχειρηματικό πόρο. Το CityZen θα μελετήσει αξίες που η αστική γεωργία ως οικοσύστημα φέρει 

και μπορεί να τις συνδέσει με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες εφοδιαστικές αλυσίδες και πολιτικές στήριξης 

και ανάπτυξης πόλεων και Περιφερειών.  

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων τεχνογνωσίας και πολιτικών αστικής γεωργίας, 

πρωτοβουλιών και επιχειρηματικών διαδικασιών που θα λειτουργήσει εποικοδομητικά ως παρακαταθήκη εργαλείων 

υποστήριξης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Δεδομένου ότι είναι ένας αναδυόμενος τομέας και ένα σταυροδρόμι 

πολλών πολιτικών και τομέων, η αστική γεωργία αποτελεί πολύτιμη πηγή ορθών πρακτικών και καινοτόμων τρόπων 

μετασχηματισμού των κοινωνικών και επιχειρηματικών συνθηκών υπέρ της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας. Η 

προβολή τέτοιων βελτιωμένων πολιτικών έχει ως αντίκτυπο την δημιουργία εξωστρέφειας και παράλληλα την 

δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών σε επιχειρήσεις της εκάστοτε περιφέρειας που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα 

κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου CityZen.  

Τα κύρια αποτελέσματα-παραδοτέα του έργου CityZen θα αποτελέσουν τα  5 σχέδια δράσης για την αλλαγή 

πολιτικής στις περιφέρειες, μια βάση καλών πρακτικών, εργαλεία για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,  και 

κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο η αστική γεωργία μπορεί να αλλάξει το αστικό τοπίο.  Το σχέδιο 

δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα εστιάσει στην προσπάθεια, μέσα από την ανάλυση καλών 

πρακτικών και άλλων εργαλείων, να ενημερώσει και να υποστηρίξει:  

• τους δήμους της Θεσσαλονίκης για τις δυνατότητες  εφαρμογής της Αστικής Γεωργίας σε δημοτικούς χώρους 

• συλλογικά σχήματα και επιχειρήσεις για εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης της Αστικής 

Γεωργίας.  

Παράλληλα θα αξιολογηθεί, βάσει και της ωριμότητας και θέλησης που θα επιδείξουν οι δήμοι, τα συλλογικά 

σχήματα και οι επιχειρήσεις, η δυνατότητα εξειδίκευσης προσκλήσεων του ΠΕΠ ΚΜ 2014-2020 στο πλαίσιο τόσο του 

προγράμματος ΟΧΕ ΒΑΑ αλλά και άλλων αξόνων  του ΠΕΠ ΚΜ για ενίσχυση πρωτοβουλιών Αστικής Γεωργίας στην 

αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης και άλλων αστικών κέντρων της Περιφέρειας. 

Οι εταίροι εκπροσωπούν δημόσιους φορείς, think-tank και ερευνητικά κέντρα που προέρχονται από τη 
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Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Γερμανία. Το έργο θα ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων 

σε περίπου 5 περιφέρειες και 10 δήμους, θα προσαρμόσει στην πράξη 6 νέα μοντέλα στις επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ 

και την κατανάλωση τροφίμων και θα ωριμάσει 20 έργα για την ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

τοπικών φορέων.  Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά επτά (7) εταίρους, από πέντε (5) ευρωπαϊκές 

χώρες και αποτελείται από τους εξής:  

1. Applied Research and Communications Fund (Βουλγαρία) 

2. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για Λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Regional 

Development Fund on behalf of the Region of Central Macedonia) (Ελλάδα) 

3. Municipality of Beja (Πορτογαλία) 

4. Higher Technical School of Agrarian Engineering - University of Valladolid (Ισπανία) 

5. Institute for Rural Development Research at Goethe University Frankfurt/Main (IfLS) (Γερμανία) 

6. CIMBAL - Baixo Alentejo Intermunicipal Community (Πορτογαλία) 

7. Natural Heritage Foundation of Castilla y León (Ισπανία) 

 

Αντικείμενο της σύμβασης  

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού 

Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη 

Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on 

urban farming ecosystem values” το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα 

Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020». Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα αναλάβει να εκτελέσει ο Ανάδοχος 

είναι οι εξής: 

Περίοδος από την υπογραφή της σύμβασης – Ιανουάριος 2021  

• Διοργάνωση της 2ης συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (μέχρι τον 

Ιούλιο 2020). Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη συνάντηση, ο οποίος θα 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα 

κτλ. (ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής 10:00-14:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την 

αναθέτουσα αρχή. Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή διαλειμμάτων καφέ και ελαφριού γεύματος για όλους 

τους συμμετέχοντες (30-40 συμμετέχοντες). Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία πρόσκλησης 

και ατζέντας, για την τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, 

τον συντονισμό της  συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής 

και την παρουσίαση  τους (ενδεικτικά αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων, καλών πρακτικών, 

προτάσεων κτλ.) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης.   Τέλος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των προτάσεων των συμμετεχόντων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Απολογιστική έκθεση συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων 

εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

• Διοργάνωση της 4ης συνάντησης των εταίρων (3rd Peer2Peer event) του έργου η οποία  ενδεικτικά 

προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020 στη Θεσσαλονίκη διάρκειας 2,5 ημερών.  

Την πρώτη 1,5 ημέρα θα πραγματοποιηθεί το peer review μίας Περιφέρειας και η σύνοψη – περίληψη όλων 

των P2P. Επιπροσθέτως μισή ημέρα θα διατεθεί για την πραγματοποίηση ενός study visit καθώς και άλλη 

μισή ημέρα θα διατεθεί για την συνάντηση των εταίρων του έργου σχετικά με τη διαχείριση του. Ο Ανάδοχος  

θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη συνάντηση, ο οποίος θα διαθέτει την κατάλληλη 

υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα κτλ. (ενδεικτικές ώρες 

διεξαγωγής 9:00-17:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Παροχή 

διαλειμμάτων καφέ, ελαφριού γεύματος και συνολικά δύο δείπνων για όλους τους συμμετέχοντες (40-50 

συμμετέχοντες). Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για την προετοιμασία πρόσκλησης και ατζέντας, την 

τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, τον συντονισμό της  

συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής και την παρουσίαση  
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τους κατά τη συνάντηση (σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και σχετικές με το αντικείμενο της 

συνάντησης) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκόπησης κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης. Η προγραμματισμένη μισής ημέρας επίσκεψη μελέτης θα πραγματοποιηθεί με τη 

συμμετοχή των εταίρων και των εμπλεκόμενων φορέων των εταίρων του έργου σε μέρη ή επιχειρήσεις ή 

φορείς που παρουσιάζουν συνάφεια με το αντικείμενο του έργου. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 

αναζήτηση και την πρόταση τουλάχιστον πέντε προορισμών και μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα 

αρχή θα επιλέξει έως τρείς τελικούς προορισμούς. Ο  Ανάδοχος θα αναλάβει την επικοινωνία με τους 

υπεύθυνους αυτών των τελικών προορισμών για τις λεπτομέρειες της πραγματοποίησης των επισκέψεων. 

Επίσης θα καλύψει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής με λεωφορείο. Άτομο του αναδόχου θα συνοδεύει 

την αποστολή. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Απολογιστική έκθεση της 4ης συνάντησης εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

• Διοργάνωση της 3ης συνάντησης Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (μέχρι τον 

Ιανουάριο 2021). Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη συνάντηση, ο οποίος θα 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα 

κτλ. (ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής 10:00-14:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την 

αναθέτουσα αρχή. Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή διαλειμμάτων καφέ και ελαφριού γεύματος για όλους 

τους συμμετέχοντες (30-40 συμμετέχοντες). Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία πρόσκλησης 

και ατζέντας, για την τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, 

τον συντονισμό της  συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής 

και την παρουσίαση  τους (ενδεικτικά αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων, καλών πρακτικών, 

προτάσεων κτλ.) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση του πρώτου εργαστηρίου συνεπειών στην 

Ισπανία (εάν αυτό έχει προηγηθεί) και των αποτελεσμάτων του  έπειτα από συνεννόηση με την αναθέτουσα 

αρχή. Τέλος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των προτάσεων των συμμετεχόντων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Απολογιστική έκθεση της συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων 

εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

Περίοδος Φεβρουάριος 2021 –  Ιούλιος 2021 

• Υποβολή της 1ης έκδοσης (1rst draft) του Περιφερειακού Σχεδίου Δράση (στα αγγλικά με εκτενή περίληψη στα 

ελληνικά). Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να αναπτύξει ένα Σχέδιο Δράσης το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση 

του εργαλείου πολιτικής που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δηλαδή του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ). Με βάση τις ανάγκες της Περιφέρειας όπως αυτές έχουν 

προσδιοριστεί, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 και τον  Άξονα Προτεραιότητας 6. 

Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της μη ύπαρξης ακριβής ατζέντας εφαρμογής για τον Άξονα Προτεραιότητας 

3 και τον  Άξονα Προτεραιότητας 6ε, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στη 

βελτίωση της διακυβέρνησης του μέσου πολιτικής και στην ολοκλήρωση των έργων συνεργασίας. Το μέσο 

πολιτικής στοχεύει στην ενίσχυση δραστηριοτήτων σε δύο από τις κύριες προτεραιότητες του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ), και συγκεκριμένα i) να αξιοποιήσει τις δυνατότητες εξοικονόμησης 

κόστους και υψηλότερης παραγωγικότητας, επιτρέποντας έτσι στις εταιρείες να γίνουν περισσότερο 

ανταγωνιστικές και με καλύτερη θέση στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, και ii) να αναλάβουν δράση για τη 

βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανοικοδόμηση πόλεων, την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων 

τοπίων, δράσεις οι οποίες είναι σύμφωνες με τους στόχους του έργου CityZen. Το Περιφερειακό Σχέδιο 

Δράσης είναι ένα λεπτομερές έγγραφο, το οποίο αξιολογεί την πραγματοποιθείσα δουλειά. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει προτεινόμενα εργαλεία πολιτικής καθώς και ένα σύνολο προτάσεων (μεθοδολογίες και 

συγκεκριμένες δράσεις) για την προώθηση της αστικής γεωργίας. Επιπλέον ο Ανάδοχος, θα πρέπει να 

προτείνει δράσεις για την ενίσχυση της προώθησης και διάδοσης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης μετά το 

κλείσιμο της πρώτης φάσης του έργου. Δηλαδή, θα περιλαμβάνει την ουσιαστική αξιολόγηση της δουλειάς 

που έγινε σε όλη τη πρώτη φάση του έργου. Η συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

αποτελεί το τελικό παραδοτέο του έργου καθώς και το εργαλείο πολιτικής που προβλέπεται στο τελευταίο 

εξάμηνο της πρώτης φάσης.  

Με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης επιδιώκονται οι εξής βελτιώσεις:  
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- Καλύτερος σχεδιασμός και χρήση βιώσιμων καινοτομιών μέσω νέων μοντέλων συνεργασίας. Κάτω 

από αυτόν τον στόχο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα φέρει σε επαφή φορείς του 

οικοσυστήματος που έχουν αμοιβαίες ανάγκες και οράματα για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 

έργα αστικής γεωργίας. Οι κύριες δράσεις θα είναι εργαλεία που διευκολύνουν και ωριμάζουν τις 

συνεργασίες. Ο εντοπισμός μίας νέας υποστήριξης και οι πρακτικές που κινητοποιούν τους φορείς 

και βοηθούν στην κεφαλαιοποίηση νέων ιδεών και τεχνολογιών βρίσκονται επίσης σε αυτή την 

εστίαση.  

- Καλύτερη και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 

- Καλύτερη σύμπραξη των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και των πολιτών με την 

περιφερειακή πολιτική. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προωθήσει το νέο όραμα αστικής 

γεωργίας για τη διασύνδεση όλων των σχετικών προτεραιοτήτων της Στρατηγικής έξυπνης 

Εξειδίκευσης RIS3 και των επιστημονικών πεδίων, με το αστικό περιβάλλον την, επιχειρηματικότητα, 

τον βιώσιμο τουρισμό κλπ. ως ένα νέο πρότυπο.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: 1η έκδοση (1rst draft) του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Μάρτιος 2021) 

 

• Υποβολή μεθοδολογίας SES (Scenario Exploration System) και του επιταχυντή για τους δημιουργούς 

πολιτικών (accelerator for policy makers). Το «CityZen» ενσωματώνει νέα εργαλεία γνώσης τόσο με το 

«Σύστημα διερεύνησης των σεναρίων» (SES tool) ένα βραβευμένο εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε από το  

Joint Research Center (JRC) για τις Μελέτες Futures, όσο και με την μεθοδολογία του επιταχυντή για τους 

δημιουργούς πολιτικών που έχει «δανειστεί» από τον κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων. Θα αναπτυχθεί η 

μεθοδολογία της χρήσης του SES στον επιταχυντή στον δημόσιο τομέα. Βασισμένο σε σενάρια του μέλλοντος 

που σχετίζονται με το περιβάλλον ή με την κλιματική αλλαγή θα αναπτυχθεί το «παιχνίδι» SES όπου οι 

συμμετέχοντες έχουν ρόλους, αναπτύσσουν και υλοποιούν πολιτικές αστικής γεωργίας. Θα τρέξουν δύο 

επιταχυντές σε δύο συναντήσεις με βάση την παραπάνω  μεθοδολογία, θα υποστηριχτούν οι συμμετέχοντες 

να ωριμάσουν πολιτικές και να είναι προετοιμασμένοι να τις προωθήσουν στον φορέα τους. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Υποβολή της μεθοδολογίας SES (Scenario Exploration System) και του επιταχυντή για τους 

δημιουργούς πολιτικών (accelerator for policy makers) (Ιούλιος 2021) 

 

• Συμμετοχή  του αναδόχου με μέλος της ομάδας έργου της αναθέτουσας αρχής στο εργαστήριο καλών 

πρακτικών και της πρώτης συνάντησης επιτάχυνσης πολιτικών (Good Practices workshop and 1st Accelerator) 

των εταίρων του έργου, (Ιούνιος 2021-Beja, Πορτογαλία) διάρκειας 2,5 ημερών. O ανάδοχος θα «τρέξει» στη 

συνάντηση τον πρώτο επιταχυντή πολιτικών. Στο πλαίσιο της συνάντησης ανάδοχος θα συνεργαστεί με την 

αναθέτουσα αρχή για τη συνεισφορά της στην εν λόγω συνάντησης. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική έκθεση της συνάντησης στην Beja της Πορτογαλίας εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση και της. 

 

• Διοργάνωση της 4ης συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (μέχρι τον 

Ιούλιο 2021). Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη συνάντηση, ο οποίος θα 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα 

κτλ. (ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής 10:00-14:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την 

αναθέτουσα αρχή. Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή διαλειμμάτων καφέ και ελαφριού γεύματος για όλους 

τους συμμετέχοντες (30-40 συμμετέχοντες). Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία πρόσκλησης 

και ατζέντας, για την τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, 

τον συντονισμό της  συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής 

και την παρουσίαση  τους (ενδεικτικά αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων, καλών πρακτικών, 

προτάσεων κτλ.) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης. Τέλος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των προτάσεων των συμμετεχόντων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Απολογιστική έκθεση συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων  

εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 
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Περίοδος Αύγουστος 2021- Ιανουάριος 2022 

• Υποβολή της 2ης έκδοσης (2nd draft) του Περιφερειακού Σχεδίου Δράση (στα αγγλικά με εκτενή περίληψη στα 

ελληνικά). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: 2η έκδοση (2nd draft) του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Σεπτέμβριος 2021) 

 

• Διοργάνωση του πρώτου πεδίου δράσης (1rst action camp) και του δεύτερου επιταχυντή (2nd Accelerator) των 

εταίρων του έργου η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021 στη 

Θεσσαλονίκη διάρκειας 2 ημερών. Την πρώτη 1,5 ημέρα θα πραγματοποιηθεί το 1rst Action Camp και ο 

επιταχυντής πολιτικών (Accelerator). Επιπροσθέτως μισή ημέρα θα διατεθεί για την συνάντηση των εταίρων 

του έργου σχετικά με τη διαχείριση του. Ο Ανάδοχος  θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη 

συνάντηση, ο οποίος θα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, 

δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα κτλ. (ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής 9:00-17:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει 

σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Παροχή διαλειμμάτων καφέ, ελαφριού γεύματος και συνολικά δύο 

δείπνων για όλους τους συμμετέχοντες (40-50 συμμετέχοντες). Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υπεύθυνος για 

την προετοιμασία πρόσκλησης και ατζέντας, την τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου 

τύπου μετά τη συνάντηση, τον συντονισμό της  συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για 

λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής και την παρουσίαση  τους κατά τη συνάντηση (σε συνεννόηση με την 

Αναθέτουσα Αρχή και σχετικές με το αντικείμενο της συνάντησης) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης 

φωτογραφικού υλικού και βιντεοσκόπησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος να τρέξει τον δεύτερο επιταχυντή (2nd accelerator). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: Απολογιστική έκθεση της συνάντησης εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

• Κατά τον πέμπτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (πιθανά τον Δεκέμβριο 2021) θα πραγματοποιηθεί το 

δεύτερο πεδίο δράσης των εταίρων (2nd action camp) διαδικτυακά. O ανάδοχος θα προετοιμάσει και ίσως 

παρουσιάσει στη διαδικτυακή συνάντηση το υλικό που θα του ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα είναι 

σχετικό με τις δράσεις του έργου. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 10: Απολογιστική έκθεση της διαδικτυακής συνάντησης εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

• Κατά το πέμπτο ή το έκτο εξάμηνο υλοποίησης του έργου (καθ’ υπόδειξη του επικεφαλής εταίρου) ο 

ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την φιλοξενία (hosting) στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

προσωπικού (staff exchange visit) από τους άλλους εταίρους  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11: Απολογιστική έκθεση της ανταλλαγής προσωπικού εντός 20 ημερών από την πραγματοποίησή της.  

 

Περίοδος Φεβρουάριος 2022-Ιούλιος 2022 

• Διοργάνωση  της 5ης συνάντησης της  Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (μέχρι τον 

Ιανουάριο 2022). Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη συνάντηση, ο οποίος θα 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα 

κτλ. (ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής 10:00-14:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την 

αναθέτουσα αρχή. Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή διαλειμμάτων καφέ και ελαφριού γεύματος για όλους 

τους συμμετέχοντες (30-40 συμμετέχοντες). Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία πρόσκλησης 

και ατζέντας, για την τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, 

τον συντονισμό της  συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής 

και την παρουσίαση  τους (ενδεικτικά αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων, καλών πρακτικών, 

προτάσεων κτλ.) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης. Τέλος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των προτάσεων των συμμετεχόντων. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12: Απολογιστική έκθεση συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων 

εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

• Υποβολή της τελικής έκδοσης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράση (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 13: Τελική έκδοση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Μάϊος 2022). 
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• Διοργάνωση της 6ης συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (μέχρι τον 

Ιούλιο 2022). Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση χώρου για τη συνάντηση, ο οποίος θα 

διαθέτει την κατάλληλη υποδομή όπως ενδεικτικά προβολικό, πανί προβολής, δωρεάν διαδίκτυο, μικρόφωνα 

κτλ. (ενδεικτικές ώρες διεξαγωγής 10:00-14:00). Η επιλογή του χώρου θα γίνει σε συνεργασία με την 

αναθέτουσα αρχή. Θα είναι υπεύθυνος για την παροχή διαλειμμάτων καφέ και ελαφριού γεύματος για όλους 

τους συμμετέχοντες (30-40 συμμετέχοντες). Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία πρόσκλησης 

και ατζέντας, για την τήρηση πρακτικών και παρουσιολογίου, την σύνταξη δελτίου τύπου μετά τη συνάντηση, 

τον συντονισμό της  συνάντησης, την προετοιμασία παρουσιάσεων για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής 

και την παρουσίαση  τους (ενδεικτικά αποτελέσματα προηγούμενων συναντήσεων, καλών πρακτικών, 

προτάσεων κτλ.) και για την επιμέλεια συγκέντρωσης φωτογραφικού υλικού κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης. Τέλος ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των προτάσεων των συμμετεχόντων. 

Τέλος, θα Παρουσιάσει  τελικό σχέδιο δράσης στο Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης του έργου, έπειτα από 

συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 14: Απολογιστική έκθεση συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων 

εντός 20 ημέρων από την πραγματοποίηση της. 

 

• Συμμετοχή  του αναδόχου με μέλος της ομάδας έργου της αναθέτουσας αρχής στο τρίτο πεδίο δράσης των 

εταίρων του έργου, τον Ιούνιο 2022-Φρανκφούρτη, Γερμανία διάρκειας 2 ημερών. O ανάδοχος θα 

παρουσιάσει στη συνάντηση τις δράσεις και την πρόοδο της αναθέτουσας αρχής για το προηγούμενο 

διάστημα στο πλαίσιο του έργου. Στο πλαίσιο της συνάντησης ανάδοχος θα συνεργαστεί με την αναθέτουσα 

αρχή για τη συνεισφορά της στην εν λόγω συνάντηση. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 15: Απολογιστική έκθεση συνάντησης της συνάντησης στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας εντός 20 ημέρων 

από την πραγματοποίηση της. 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

1. Επιμέλεια συγκέντρωσης όλων των καλών πρακτικών οι οποίες θα  παρουσιαστούν στο πλαίσιο του έργου 

από όλους τους εταίρους. Προώθησή τους στην Περιφερειακή Ομάδα Υποστήριξης των Εμπλεκομένων 

Φορέων και επιλογή αυτών ή μέρους αυτών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. Η επιλογή θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή. 

2. Ο Ανάδοχος θα συντάσσει, ανά εξάμηνο υλοποίησης της πρώτης φάσης του έργου (έως 31/07/2022), την 

αντίστοιχη έκθεση προόδου (Policy Instrument Improvement) και θα την υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή 

προκειμένου μετά από έλεγχο να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στην Κοινή Γραμματεία (Joint 

Secretariat) του Interreg Europe. Σκοπός της έκθεσης είναι η καταγραφή και παρουσίαση όλων των 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου δράσης και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. Η έκθεση 

θα συντάσσεται στα Αγγλικά. 

3. Μετάφραση ενημερωτικών δελτίων και Δελτίων Τύπου και δημοσίευση αυτών σε περιφερειακό επίπεδο (δύο 

ιστοσελίδες) ανά εξάμηνο υλοποίησης της πρώτης φάσης του έργου. 

4. Σε περίπτωση μη δυνατότητας πραγματοποίησης των φυσικών συναντήσεων (π.χ. covid-19) ο ανάδοχος θα 

πρέπει να διαθέτει επαγγελματικό σύστημα τηλεδιάσκεψης με συνδρομή ώστε να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα 

40-50 συμμετέχοντες. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο, ήχου, 

καταγραφής  και διαμερισμό εγγράφων απρόσκοπτα. 

5. Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας οι δράσεις των παραδοτέων 2 και 9 πραγματοποιηθούν χωρίς την 

φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης για κάποιο από τα παραδοτέα 2 και 9, θα 

υπάρξει περικοπή στο τελικό ποσό 50% για κάθε παραδοτέο. 

6. Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας οι συναντήσεις της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης 

Εμπλεκόμενων Φορέων πραγματοποιηθούν χωρίς την φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά μέσω 

τηλεδιάσκεψης για κάποιο από τα παραδοτέα 1, 3, 7, 12 και 14 θα υπάρξει περικοπή στο τελικό ποσό 30% για 

κάθε παραδοτέο. 

7. Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας οι συναντήσεις που αφορούν τα παραδοτέα 6 και 15 

πραγματοποιηθούν χωρίς την φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης  θα υπάρξει 

περικοπή στο τελικό ποσό 50% για κάθε παραδοτέο. 
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8. Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας η ανταλλαγή του προσωπικού που αφορά το παραδοτέο 11 δεν 

πραγματοποιηθεί καθώς απαιτεί φυσική παρουσία  θα υπάρξει ολική περικοπή.   

9. Εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει σκόπιμη τη συμμετοχή του αναδόχου σε κάποια από τις εκδηλώσεις των 

εταίρων στο εξωτερικό (πέραν των αναφερομένων στη διακήρυξη), τότε θα υπάρξει γραπτή ενημέρωση για 

την αναγκαιότητα της συμμετοχής του. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Παραδοτέο Πληρωμή Χρόνος παράδοσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Απολογιστική 
έκθεση της 2ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 
προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 
αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 
πραγματοποίηση της.  
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Διοργάνωση 
και απολογιστική έκθεση της 
4ης συνάντησης των εταίρων 
(3rd Peer 2 Peer event) στη 
Θεσσαλονίκη. 

Πληρωμή του 44% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 : Απολογιστική 
έκθεση της 3ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων  

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 :  1η έκδοση 
(draft) του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης 

Πληρωμή του 30% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Μέχρι τον Μάρτιο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Υποβολή  
μεθοδολογίας και 
αποτελεσμάτων επιταχυντή 
πολιτικών 

Μέχρι τον Ιούλιο 2021              

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική 
έκθεση της συνάντησης στην 
Beja της Πορτογαλίας 

Πληρωμή του 5% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Απολογιστική 
έκθεση της 4ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: 2η έκδοση 
(draft) του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την 

οριστική παραλαβή του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 13 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: Απολογιστική 
έκθεση της 8ης συνάντησης 
των εταίρων στη Θεσσαλονίκη 
(1st Action Camp and 2nd 
Accelerator). 

Πληρωμή του 44% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 10: Απολογιστική 
έκθεση της διαδικτυακής 
συνάντησης των εταίρων 

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί μέρος της 

διαδικασίας ολοκλήρωσης του Περιφερειακού 

Σχεδίου Δράσης. Η πληρωμή θα 

πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της 
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του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 13 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11: Απολογιστική 
έκθεση της ανταλλαγής 
προσωπικού 

Πληρωμή του 12% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12: Απολογιστική 
έκθεση της 5ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 13: Τελική 
έκδοση του Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης 

Πληρωμή του 60% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Μέχρι τον Μάϊο 2022 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 14: Απολογιστική 
έκθεση της 6ης συνάντησης της 
Περιφερειακής Ομάδας 
Υποστήριξης Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 15: Απολογιστική 
έκθεση της συνάντησης στη 
Φρανκφούρτη της Γερμανίας 

Πληρωμή του 5% της συνολικής οικονομικής 

προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου που 

αφορά στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος ΙΙ – 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   ………………………..      

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο:  

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης 

της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου 
CityZen – “Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values” το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 
2014-2020» 

 
 

Πίνακας 1. Οικονομική Προσφορά για τις συναντήσεις της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης 
Εμπλεκόμενων Φορέων. Ανώτατη προσφερόμενη τιμή: 2070 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Α/Α Προσφερόμενη τιμή  Τιμή 
(αριθμητικώς) 

Τιμή 
(ολογράφως) 

1 Τιμή άνευ Φ.Π.Α.    

2 Φ.Π.Α.    

3 Τιμή συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

   

 

Πίνακας 2. Οικονομική Προσφορά για τις συναντήσεις των εταίρων στη Θεσσαλονίκη και την ανταλλαγή 
προσωπικού. Ανώτατη προσφερόμενη τιμή: 8400 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Α/Α Προσφερόμενη τιμή  Τιμή 
(αριθμητικώς) 

Τιμή 
(ολογράφως) 

1 Τιμή άνευ Φ.Π.Α.    

2 Φ.Π.Α.    

3 Τιμή συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

   

 

Πίνακας 3. Οικονομική Προσφορά για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης και της  μεθοδολογίας και 
αποτελεσμάτων επιταχυντή πολιτικών. Ανώτατη προσφερόμενη τιμή: 26.440 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 
Α/Α Προσφερόμενη τιμή  Τιμή 

(αριθμητικώς) 
Τιμή 

(ολογράφως) 

1 Τιμή άνευ Φ.Π.Α.    

2 Φ.Π.Α.    

3 Τιμή συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 

   

 

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι: εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία:…………………… 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………… 

Υπογραφή: ………………………………………… 

(Σφραγίδα) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς) 

1. Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους οικονομικούς φορείς, επί 
ποινή απαραδέκτου της προσφοράς προσκομίζοντας στο Φάκελο της Προσφοράς τους. Η τιμή για καθένα από τα 
πεδία του παραπάνω πίνακα θα είναι μια και μοναδική. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ μπορεί να 
γίνεται το ανώτερο μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.   
2. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή η 
προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά το ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. 
6. Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής μετά την υποβολή της προσφοράς, παρά μόνο 
διαπραγμάτευσης επί του ποσού της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει αποσφραγιστεί 
7. Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/σύμβαση αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή. 
8. Θα πρέπει να αναγράφεται ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς με έναρξη από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο , δηλαδή από εκατό 
ογδόντα (180) ημέρες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
9. 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα) ……………………. 

Ημερομηνία Έκδοσης………………….. 

Προς 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.................... 

ΕΥΡΩ..................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… ΑΦΜ……. Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… ΑΦΜ……. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… ΑΦΜ……. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των 

ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό 

της…………. με αντικείμενο: …… συνολικής αξίας …….. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα …………………………………. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, 

στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 

καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΥΔ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/. Το πρότυπο ΤΕΥΔ ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  
κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 
Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης ως αρχείο PDF στο site του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (www.rdfcm.gr), όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 
το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και αναρτάται επίσης και ως αρχείο XML για την διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων προκειμένου, εφόσον επιθυμούν, να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας τη σχετική απάντηση τους 
(ΤΕΥΔ) μεταφορτώνοντας το αρχείο XML. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.2.8.1 της διακήρυξης . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V -Σχέδιο Σύμβασης 
 
 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

ΧΧΧΧΧΧ 
 

 

 
 

 

 

Ανάδοχος: 

ΧΧΧΧΧΧ 
 

 

 

Θεσσαλονίκη, ΧΧ/ΧΧ/20XX 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧΧΧ , μεταξύ αφενός του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασ.’Όλγας 198, Τ.Κ. 

546 55 , Α.Φ.Μ. 090187711, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Απόστολο Γ. Τζιτζικώστα, 

Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 

«ΧΧΧΧΧΧ»  που εδρεύει ΧΧΧΧΧΧΧΧ στο ΧΧΧΧΧ , με ΑΦΜ ΧΧΧΧΧΧΧ , ΔΟΥ ΧΧΧΧΧΧ , και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον ΧΧΧΧΧΧΧ , που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του συνοπτικού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΧΧΧΧΧΧΧΧ Διακήρυξη και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την με υπ’ αριθμ. Πρωτ ΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ για την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου 

«………………………», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 

άρθρο. 

Διοικητική Εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή 

ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου. 

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: «………………………………………». 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από 

τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη 

Σύμβαση. 

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση 

ως αφετηρία, αναφέρονται σε ημερολογιακές μέρες. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 

διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης 

εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 
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Διακήρυξη: Η σχετική διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής με αριθμ. πρωτ. ττ ΧΧΧΧΧΧΧΧ, με 

βάση την οποία διενεργήθηκε ο αντίστοιχος διαγωνισμός την ΧΧΧΧΧΧΧ για την ανάδειξη του 

Αναδόχου. 

Προσφορά: Η από ΧΧΧΧΧΧ προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για 

την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη 

Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο προώθησης της Αστικής Γεωργίας και τη διοργάνωση 

συναντήσεων του έργου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του έργου CityZen – “Enhancing scalable 

innovations and new business models based on urban farming ecosystem values” το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG 

EUROPE 2014-2020» περιλαμβάνει όλες τις σχετικές υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής στο 

έργο ως προς ………………………. Πιο συγκεκριμένα το έργο του αναδόχου είναι η παροχή των 

υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I της οικείας διακήρυξης και στην 

Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.  

Αναλυτικά: …………………………… 

Χρονοδιάγραμμα…………. 

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 Σύμβαση. 

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 ……………………………………….. 

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας 

Αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και κάθε 

παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν 

αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις 

δραστηριότητες του έργου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω 

στο αντικείμενο του έργου. 

Στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

Σύμβασης, περιλαμβάνεται αναλυτική και σαφής περιγραφή του περιεχομένου του Έργου, των 

παραδοτέων, της μεθοδολογίας, του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, της οργανωτικής 
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δομής του Αναδόχου, των ρόλων και αρμοδιοτήτων των συμμετεχόντων κ.λπ., έτσι όπως αυτά θα 

έχουν προσδιοριστεί από την απόφαση κατακύρωσης του Έργου στον συγκεκριμένο ανάδοχο βάσει 

της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην ελληνική γλώσσα. 

Τα παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει 

υποβάλλονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του 

Αναδόχου και τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον 

ανάδοχο, στο τεύχος της Διακήρυξης και στην Προσφορά του αναδόχου, μόνον εφόσον αυτό 

κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5.ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Εντολές) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως 

ακολούθως:  

Για την Αναθέτουσα Αρχή:  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 

Ταχ. κωδ.: 546 55-  ΠΟΛΗ: Θεσσαλονίκη 

Τηλ.:  2310-403074,2310-403-003  fax: 2310-404059  

 

 

Για τον Ανάδοχο:   ΧΧΧΧΧΧ 

Ταχ. Δ/νση:   

Ταχ. κωδ.: - ΠΟΛΗ:   

Τηλ-fax:   

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την 

παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 

συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

6.1.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στη 

Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.  

6.2.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο 

από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 

6.3.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση 

την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε 

εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, της άσκησης οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την 
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ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτής ή την αντικατάσταση εκπροσώπου ή 

εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, απαιτούν την έκδοση 

σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο μετά την 

κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 

Τα Έγγραφα που αποστέλλονται από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής προς τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο αυτής της ανάθεσης, παράγουν τα ίδια 

αποτελέσματα με τα Έγγραφα της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Παρόλα 

αυτά: 

1) Ακόμα και αν ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 

παραλείψει να αρνηθεί την παραλαβή κάποιου Παραδοτέου, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την 

παραλαβή αυτή και να δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για την αποκατάσταση των 

ελαττωμάτων ή ατελειών του. 

2) Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να ελέγχει και μπορεί να 

μεταβάλλει το περιεχόμενο των εγγράφων του εκπροσώπου της.  

6.4.  Οι οδηγίες ή/και οι εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής χρονολογούνται, 

αριθμούνται και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

7.1.  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο 

λύση αυτής - εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό 

του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα 

Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, 

διατηρεί δε το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 

7.2.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του 

Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας 

του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1. 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 

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 
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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). 

8.2 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. 

8.3 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 

αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

9.1.  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 

προσδιορίσει στην Προσφορά, για το κατά περίπτωση αναφερόμενο στην προσφορά του 

τμήμα του Έργου. 

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

9.3.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των 

εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του 

ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 

9.4.  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνον εφόσον ο νέος 

υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση 

της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση ανάληψης των 

εργασιών του εκάστοτε υπεργολάβου από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος απλώς οφείλει 

να ενημερώσει εγκαίρως την Αναθέτουσα Αρχή για τα στελέχη της ομάδας έργου, τα οποία 

πρόκειται να αναλάβουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.  

9.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου 

και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκόμενου 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. Σε αυτή την περίπτωση δύναται ο Ανάδοχος, κατόπιν εγκρίσεως της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αναλάβει προσωρινά ή και εξολοκλήρου τα τμήματα του έργου, τα 

οποία είχαν αρχικά ανατεθεί στον υπεργολάβο. 

Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά ο 

Ανάδοχος. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

10.1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει στον Ανάδοχο τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, καθώς και τους τυχόν εκπροσώπους αυτής κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.  
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10.2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

11.1. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, 

κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην 

κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να 

απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου. 

11.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την 

οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να 

διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, 

εφόσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των 

συμβατικών υποχρεώσεών του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος δύναται να ενεργεί εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής, έναντι τρίτων αποκλειστικά στο πλαίσιο των αναγκών του έργου, μετά από 

έγγραφη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και  σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 

ΑΡΘΡΟ 14.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

14.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς 

Φ.Π.Α., είναι της Τράπεζας χχχ  (αριθμός χχ), και έχει χρόνο ισχύος μέχρι την χχχ. 

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, με φροντίδα του Αναδόχου. 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

15.1.  Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 
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εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την 

αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 

ευκαιρία  της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο  εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

αυτών. 

15.2.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και να μεριμνά 

όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

16.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που ενδεχομένως 

έχει προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Η αποζημίωση αυτή σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να ανέλθει σε ποσό μεγαλύτερο απ’ αυτό του Συμβατικού Τιμήματος, 

αν δε αφορά τμήμα του Έργου που λόγω της πλημμελούς εκπλήρωσης της Σύμβασης δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό, θα αντιστοιχεί μόνο στην αξία του εν 

λόγω ανεκτέλεστου τμήματος.  

16.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται 

με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, 

καθώς και σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με 

την εκτέλεση της Σύμβασης και την υλοποίηση του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

Αναθέτουσα Αρχή τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής 

και ότι η εν λόγω διαφορά οφείλεται σε παράβαση των συμβατικών του υποχρεώσεων.   

16.3. Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση 

του έργου, η οποία απορρέει από την χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται 

στη Σύμβαση ή την Προσφορά.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

17.1. Εντός  δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος 

θα συντάξει και θα υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής αναλυτικό 

επικαιροποιημένο πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ο 

πίνακας χρονοπρογραμματισμού των δράσεων του έργου. 

17.2. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν 

προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί 

να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο 

αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. 

   

ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με 

την υλοποίηση του Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει 

κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα 

υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ειδικές εκθέσεις 
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για τυχόν έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του 

προγράμματος εκτέλεσης. 

Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα τμήματα του Έργου 

που προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους 

λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί έως και τις 

31/07/2022. 

ΑΡΘΡΟ 20. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

20.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης 

μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου ή επιμέρους προβλεπόμενων χρονικών 

σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος για συνολικό χρονικό τριάντα (30) 

ημερών και, στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα 

ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για τη διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος, ως προς 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

20.2. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην 

περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επιμέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή 

πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για 

λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν 

αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. 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.  

20.3. 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.  

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

20.5. Εάν ο Συντονιστής εταίρος του έργου «……………………………..» αιτηθεί - κατόπιν 

συμφωνίας όλων των εταίρων - χρονική παράταση της διάρκειας και αυτό το αίτημα γίνει 

δεκτό από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος INTERREG 

……………………………………, τότε και το παρόν έργο του Αναδόχου θα παραταθεί κατ’ 

αναλογία χωρίς πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα. 
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ΑΡΘΡΟ 21. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

21.1. Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του Έργου εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη 

Σύμβαση, όπως τυχόν έχει μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 20, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, χωρίς όχληση, αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας 

κατά την οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την 

οποία ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, εκτός και εάν η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε 

λόγους ανωτέρας βίας ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η αποζημίωση αυτή 

ανέρχεται σε ποσοστό είκοσι (20) τοις χιλίοις επί της συμβατικής αξίας του μέρους του Έργου, 

στο οποίο αφορά η καθυστέρηση και του μέρους του Έργου, το οποίο επηρεάζεται χρονικά 

από αυτήν. Το σύνολο αυτής της αποζημίωσης δε μπορεί να υπερβεί το 10% του Συμβατικού 

Τιμήματος. 

21.2. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, για τις οποίες η συνολικά υπολογιζόμενη αποζημίωση 

ανέρχεται σε ποσοστό 10% της Συμβατικής Τιμής, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού 

ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο: 

1) να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή/και 

2) να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

22.1. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν στο πλαίσιο της 

Σύμβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσής τους ή εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, 

από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα της Σύμβασης και την από ………………….. Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου. 

22.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση 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, και ο 

τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  

22.3. Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο 

παράδοσής τους, έχει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής σε 

όλες τις φάσεις του Έργου έχει στόχο την παρακολούθηση της πορείας του και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και την έγκαιρη 

εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα, χωρίς αυτό σε καμία 

περίπτωση να σημαίνει ότι το Έργο θα εκτελεστεί από κοινού. 

22.4. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του Έργου 

δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και 

αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος του Έργου. Ο 

Ανάδοχος λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις αυτές υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και 

ορθή εκτέλεσή του. Ειδικότερα, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής οφείλει να 

αξιολογεί τα εκάστοτε παραδοτέα του Αναδόχου και εντός 10 ημερών από παράδοσης αυτών 

να προβαίνει εγγράφως σε παρατηρήσεις προς τον Ανάδοχο για πιθανές τροποποιήσεις, 

αλλαγές και προσθήκες επί των παραδοτέων, εφόσον προκύπτει τέτοια ανάγκη. Η μη 

έγγραφη παρατήρηση επί των παραδοτέων του Αναδόχου εντός του ανωτέρω χρονικού 

πλαισίου συνεπάγεται την αποδοχή των παραδοτέων (οριστική παραλαβή των παραδοτέων).  

22.5. Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της Σύμβασης, καθώς και ο 

τρόπος εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη 

Σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 23. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

23.1. Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά 

την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει 

όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για 

σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. Η αναθέτουσα υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το 

υλικό που θα του παραδώσει ο ανάδοχος και για άλλους σκοπούς πέραν του έργου 

……………………….. Τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού θα ανήκουν στην Αναθέτουσα 

αρχή η οποία θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς περιορισμούς.  

23.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες 

τεχνολογικές ή άλλες μεταβολές και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή πρόσφορη ενέργεια, όταν 

αυτές επιβάλλονται, για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων προσώπων, που 

αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η Αναθέτουσα Αρχή 

εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων 

επ’ αυτών, παρέχοντας υπηρεσίες ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά τα λοιπά 

ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

24.1. Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα 

αναγκαία στοιχεία, όπως αυτά του χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή, για την 

εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα 

περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

1) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση 

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

Έργου 

3) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

24.2. Για κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή γραπτή αίτηση 

πληρωμής, καθώς και τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την 

παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση. 

24.3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο 

οποίος πάντως δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά 

περίπτωση χρονικά σημεία που καθορίζονται  στη Σύμβαση. 

Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 

σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, 

δεν απαιτείται νέο τιμολόγιο. 
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ΑΡΘΡΟ 25. ΤΙΜΗΜΑ 

25.1. Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 

ΧΧΧΧΧ  € χωρίς ΦΠΑ (και ΧΧΧΧΧ  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

25.2. Στο Συμβατικό Τίμημα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί κατά την ημερομηνία 

έκδοσης του σχετικού παραστατικού από τον Ανάδοχο.   

 

ΑΡΘΡΟ 26. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου, με τον παρακάτω τρόπο: 

Παραδοτέο Πληρωμή Χρόνος παράδοσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: 

Απολογιστική έκθεση της 

2ης συνάντησης της 

Περιφερειακής Ομάδας 

Υποστήριξης 

Εμπλεκόμενων Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 1 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: 

Διοργάνωση και 

απολογιστική έκθεση της 

4ης συνάντησης των 

εταίρων (3rd Peer 2 Peer 

event) στη Θεσσαλονίκη. 

Πληρωμή του 44% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 2 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: 

Απολογιστική έκθεση της 

3ης συνάντησης της 

Περιφερειακής Ομάδας 

Υποστήριξης 

Εμπλεκόμενων Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 1 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4:  1η 

έκδοση (draft) του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Δράσης 

Πληρωμή του 30% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 3 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Μέχρι τον Μάρτιο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: 

Υποβολή  μεθοδολογίας 

και αποτελεσμάτων 

επιταχυντή πολιτικών 

Μέχρι τον Ιούλιο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: 

Απολογιστική έκθεση της 

συνάντησης στην Beja 

της Πορτογαλίας 

Πληρωμή του 5% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 3 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση 
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Οικονομικής Προσφοράς. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: 

Απολογιστική έκθεση της 

4ης συνάντησης της 

Περιφερειακής Ομάδας 

Υποστήριξης 

Εμπλεκόμενων Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 1 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: 2η 

έκδοση (draft) του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Δράσης 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την 

οριστική παραλαβή του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

13 

Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: 

Απολογιστική έκθεση της 

8ης συνάντησης των 

εταίρων στη Θεσσαλονίκη 

(1st Action Camp and 2nd 

Accelerator). 

Πληρωμή του 44% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 2 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 10: 

Απολογιστική έκθεση της 

διαδικτυακής συνάντησης 

των εταίρων 

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποτελεί 

μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης του 

Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης. Η 

πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την 

οριστική παραλαβή του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

13 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 11: 

Απολογιστική έκθεση της 

ανταλλαγής προσωπικού 

Πληρωμή του 12% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 2 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 12: 

Απολογιστική έκθεση της 

5ης συνάντησης της 

Περιφερειακής Ομάδας 

Υποστήριξης 

Εμπλεκόμενων Φορέων 

Πληρωμή του 20% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 1 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 13: Τελική 

έκδοση του 

Περιφερειακού Σχεδίου 

Δράσης 

Πληρωμή του 60% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 3 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Μέχρι τον Μάϊο 2022 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 14: 

Απολογιστική έκθεση της 

Πληρωμή του 20% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 
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6ης συνάντησης της 

Περιφερειακής Ομάδας 

Υποστήριξης 

Εμπλεκόμενων Φορέων 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 1 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 15: 

Απολογιστική έκθεση της 

συνάντησης στη 

Φρανκφούρτη της 

Γερμανίας 

Πληρωμή του 5% της συνολικής 

οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου 

αναδόχου που αφορά στον Πίνακα 3 

του Παραρτήματος ΙΙ – Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Εντός 20 ημερών από την 

πραγματοποίηση της. 

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής.  

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 

παρακρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (0,07%) και της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%) για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος.  

• Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας οι δράσεις των παραδοτέων 2 και 9 

πραγματοποιηθούν χωρίς την φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά μέσω 

τηλεδιάσκεψης για κάποιο από τα παραδοτέα 2 και 9, θα υπάρξει περικοπή στο τελικό ποσό 

50% για κάθε παραδοτέο. 

• Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας οι συναντήσεις της Περιφερειακής Ομάδας 

Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων πραγματοποιηθούν χωρίς την φυσική παρουσία των 

συμμετεχόντων αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης για κάποιο από τα παραδοτέα 1, 3, 7, 12 και 14 

θα υπάρξει περικοπή στο τελικό ποσό 30% για κάθε παραδοτέο. 

• Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας οι συναντήσεις που αφορούν τα παραδοτέα 6 και 15 

πραγματοποιηθούν χωρίς την φυσική παρουσία των συμμετεχόντων αλλά μέσω 

τηλεδιάσκεψης  θα υπάρξει περικοπή στο τελικό ποσό 50% για κάθε παραδοτέο. 

• Σε περίπτωση που λόγω ανωτέρα βίας η ανταλλαγή του προσωπικού που αφορά το 

παραδοτέο 11 δεν πραγματοποιηθεί καθώς απαιτεί φυσική παρουσία  θα υπάρξει ολική 

περικοπή.   

 

ΑΡΘΡΟ 27. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

εγκρίσεων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο 

συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό 

αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιτίας 

οργανωτικών ή άλλων ρυθμίσεων που είναι πιθανό να προκύψουν και ο Ανάδοχος υποχρεούται 

στην περίπτωση αυτή στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου, σε χρόνο και με τρόπο 

που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή 

παρόμοιες αντίστοιχα υπηρεσίες με τις προβλεπόμενες στην παρούσα Σύμβαση. Το δικαίωμα 
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προαίρεσης δύναται να ανέλθει στο 50% του συμβατικού τιμήματος του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 28. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

28.1. Η εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης θα γίνει από τον 

Ανάδοχο. Ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης του Έργου, η μεθοδολογία διασφάλισης 

ποιότητας παραδοτέων και υπηρεσιών, η οργανωτική δομή του Αναδόχου, άπαντες οι 

συμμετέχοντες εκ μέρους των συμβαλλομένων και οι ρόλοι τους αναφέρονται στην τεχνική 

προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

Οι πίνακες χρονοπρογραμματισμού των δράσεων και αντίστοιχων παραδοτέων του έργου 

παρατίθενται στο παράρτημα της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει, εντός δεκαπέντε  (15) 

ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, να υποβάλλει επικαιροποιημένo 

χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα του έργου. Στο χρονοδιάγραμμα εμφανίζονται όλες οι 

φάσεις και επιμέρους δραστηριότητες του Έργου, οι απόλυτες ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

τους, ενώ επισημαίνονται τα σημεία ελέγχου (milestones) του Έργου. Επίσης εμφανίζεται η 

σειρά, κατά την οποία ο Ανάδοχος σκοπεύει να εκτελέσει όλες τις επιμέρους δραστηριότητες 

που του αντιστοιχούν, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους χρονικών διαστημάτων 

υλοποίησης, καθώς επίσης και επαρκείς λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη χρονική 

ή γενικότερη εξάρτηση μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του Έργου. Ο ανάδοχος οφείλει 

να υποβάλλει επικαιροποιημένo οργανόγραμμα του έργου κατά την διάρκεια υλοποίησης του 

όταν υπάρξουν αλλαγές στην ομάδα έργου την οποία αναφέρει στην τεχνική του προσφορά.  

28.2. Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από 

τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Στην αίτηση θα αναγράφεται η 

περιγραφή των υπηρεσιών που προτείνεται για παραλαβή, σύμφωνα με τη Σύμβαση και ο 

τόπος που θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κατάθεση του κάθε 

παραδοτέου, να αποκριθεί εγγράφως με τυχόν παρατηρήσεις, αλλιώς τα παραδοτέα 

θεωρούνται παρεληφθέντα. Στην περίπτωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων, ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να αποκριθεί εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών.  

 

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του Έργου και της παράδοσης του συνόλου 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.  

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

29.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις 

προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής.  

2) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια 

της Αναθέτουσας Αρχής.  

3) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 

βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

4) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 

29.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ 

ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό 

δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.   

29.3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται: 

1) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών 

ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που 

επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων και τις 

οποίες έχει εγγράφως αιτηθεί η Αναθέτουσα Αρχή. 

2) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο ή 

εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα 

πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (οπτικά, ηλεκτρονικά, μαγνητικά ή 

μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

3) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι 

οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής βεβαιώνει, με βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, την 

αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά 

την ημερομηνία καταγγελίας. 

29.4. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα του 

Έργου προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το 

συγκεκριμένο τμήμα και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

29.5.   Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα του Έργου 

που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με όρους 

αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερόμενων για ίδια 

ή παρόμοια έργα κατά το χρόνο της καταγγελίας.    
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29.6.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 

κάθε θετική ζημία που υπέστη μέχρι του ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί 

στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της 

Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό και με ανώτατο όριο 

αποζημίωσης σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό του Συμβατικού Τιμήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 30. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

30.1. Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη Σύμβαση και ιδιαίτερα, 

όχι όμως περιοριστικά, και αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, 

εφόσον αυτή: 

1) Μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 20 της Σύμβασης, για λόγους 

που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

2) Παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης σχετικά με την πληρωμή του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος, προτού ασκήσει το ως άνω δικαίωμα καταγγελίας πάντως, υποχρεούται να 

ειδοποιήσει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και να τάξει εύλογη προθεσμία θεραπείας της εκ 

μέρους της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την πάροδο 

απράκτου της ταχθείσας προθεσμίας. 

30.2. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε 

απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

31.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

31.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε 

(5) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

32.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. 

32.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 

κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 

καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

32.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 

ενός (1) μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 

Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. 
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