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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πάτρα, 21/07/2022
Αριθµ. Πρωτ.: 2840
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Α. Πολυδωρόπουλος
Τηλ.: 2613 613683
Fax: 2610 461126

ΠΡΟΣ:

1. MDN LABS IKE
ΑΦΜ 801626150
Ταχ.Δ/νση: Φιλοποίμενος 36-42,
TK 26221, Πάτρα
info.mdnlabs@gmail.com
2. THINK SMART IKE
ΑΦΜ 997066349
Ταχ.Δ/νση: Αυστραλίας 137,
ΤΚ 26442, Πάτρα
nikos@thinksmart.com.gr
3. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΑΦΜ: 80139267
Ταχ.Δ/νση: Αλ. Υψηλάντη 14-18,
TK 26221, Πάτρα
spyrospolitis@synthesis-consulting.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση του Υποέργου 1 με τίτλο
«Επιτελικός Συντονισμός, Παρακολούθηση» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του ΕΠ «Δυτική-Ελλάδα
2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5150452)
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να
αναθέσει την υπηρεσία με θέμα «Επιτελικός Συντονισμός, Παρακολούθηση» (Υποέργο 1)
που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών
προσόντων» του ΕΠ «Δυτική-Ελλάδα 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5150452) (cpv 75120000-3)
σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως 24.800 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων. Η ανάθεση θα γίνει με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει από τον προϋπολογισμό του
έργου «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» το οποίο έχει ενταχθεί
στο ΕΠ «Δυτική-Ελλάδα 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5150452) και συγχρηματοδοτείται από το
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Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ
001/1, ενάριθμος 2021ΕΠ00110084, ΑΔΑΜ: 22REQ010251549 2022-03-22).
Παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας στα γραφεία του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών
32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, 1ος όροφος).
Η

προσφορά

τοποθετείται

μέσα

σε

ένα

ενιαίο

σφραγισμένο

φάκελο

δακτυλογραφημένη και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος σφραγισμένος
φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις:
α. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση
της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας).
β. Τον πλήρη τίτλο και την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, ΤΚ 26441, Πάτρα)
γ. Τις ενδείξεις: «Προσφορά για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Επιτελικός Συντονισμός,
Παρακολούθηση» της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων»
(κωδικός ΟΠΣ 5150452).
δ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης
και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού (από την παρούσα πρόσκληση) τα κάτωθι:

1. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8 (Β1 – Β6) του συνημμένου τεύχους
τεχνικών προδιαγραφών και όρων της σύμβασης

2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης (με αναφορά στην
πρόσκληση),
3. Την οικονομική προσφορά χωρίς ξύσματα ή σβησίματα σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.
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Σημειώνεται ότι:
Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που απαιτείται, υπογράφεται από τον ίδιο
ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της σύμβασης περιγράφονται στο συνημμένο τεύχος,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ
Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Συνημμένα:
-

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων της Σύμβασης
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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με τίτλο
«Επιτελικός Συντονισμός, Παρακολούθηση»
στο πλαίσιο της Πράξης
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020,
Άξονας προτεραιότητας 04
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης
και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων» και
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΜΙS 5150452)
με εκτιμώμενη αξία 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ

CPV: 75120000-3
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

090208378

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

-

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Πόλη

ΠΑΤΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

26441

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL63

Τηλέφωνο

2613613662

Φαξ

2610461126

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

alampadaris@ptapde.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Απόστολος Λαμπαδάρης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://www.ptapde.gr/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο https://www.ptapde.gr/
(URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΤΑ/ΠΔΕ) συνεστήθη
στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 1998, βάσει του άρθρου 53 του
Ν.2218 / 1994. Από 1.7.2011 το ΠΤΑ – ΠΔΕ υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 190 του Ν.3852 / 2010. Εποπτεύεται από τον Ελεγκτή
Νομιμότητας. Για την παρούσα σύμβαση του ΠΤΑ/ΠΔΕ ενεργεί ως φορέας
υλοποίησης/δικαιούχος της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5150452 μέσω προγραμματικής
σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Κύριος του Έργου – ΟΤΑ β’ βαθμού).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Ο σκοπός και οι αρμοδιότητες των Π.Τ.Α. συνίστανται στα κάτωθι:


Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου
πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων
του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων
προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών
οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα
περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της
Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων
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το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές
έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.


Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.



Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών
αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες
υπηρεσίες. Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων
προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά
προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή
τους.



Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και
ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για
την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.



Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.



Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του
Ταμείου, μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.



Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού
για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.



Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών,
τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση
προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία,
από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από
Ν.Π.Δ.Δ..

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι o N. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής
( https://www.ptapde.gr/

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 8

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ενάριθμο 2021ΕΠ00110084 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στα πλαίσια του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 20142020» σε συνέχεια της πρόσκλησης 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠΣ 4914, Έκδοση 3/0).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο.1 της Πράξης : «Κατάρτιση Ανέργων,
ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.
5764/09-12-2021 (ΑΔΑ 6ΦΚ67Λ6-ΝΩ6) της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχει
λάβει κωδικό MIS 5150452.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υλοποιεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πράξη «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών
προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5150452 που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 5308/1511-2021 (Κωδ. 9.i.1.2-a) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική
Ελλάδα 2014-2020). Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 3.998.800€ και η
ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/09/2023.
Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υπόεργα: το Υποέργο 1 με τίτλο «Επιτελικός Συντονισμός,
Παρακολούθηση» και προϋπολογισμό 24.800€ και το Υποέργο 2 με τίτλο «Συμβουλευτική /
Κατάρτιση / Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων» και προϋπολογισμό
3.974.000€.
Το Υποέργο 1 «Επιτελικός Συντονισμός, Παρακολούθηση» της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων,
ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ
5150452)

αφορά

στην

υποστήριξη

της

Αναθέτουσας

Αρχής

στον

συντονισμό,

παρακολούθηση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
υλοποίηση της Πράξης καθ’ όλη τη διάρκειά της καθώς και την απαιτούμενη καθοδήγηση
όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου οι ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης των
επιμέρους Πακέτων Εργασίας, να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προσδιορισμένα
χρονικά και οργανωτικά πλαίσια. Επιπλέον, αφορά στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας
– προβολής - δικτύωσης για τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων και την ενημέρωση
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του ευρύτερου κοινού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και λοιπές υποστηρικτικές
ενέργειες.
Η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου παρέχεται στο
Παράρτημα Ι.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 75120000-3 (Διοικητικές υπηρεσίες οργανισμών)
και δευτερευόντως CPV: 79411000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής
διαχείρισης) και 79342200-5 (Υπηρεσίες προώθησης).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έως δεκατέσσερις (14) μήνες από την ανάρτησή της στο
ΚΗΜΔΗΣ και ακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης, η οποία ολοκληρώνεται στις
30/9/2023. Σε περίπτωση παράτασης του έργου (της πράξης) παρατείνεται αντίστοιχα και η
προθεσμία υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού
αντικειμένου.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

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

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

-

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

-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

-

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

-

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

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
-

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

-

Της υπ’ αριθμ. 5308/15.11.2021 Πρόσκλησης με κωδικό 9.i.1.2-a (Α/Α ΟΠΣ 4914, Έκδοση
3/0) και τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», στον Άξονα
Προτεραιότητας 4 - Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής
Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων, που χρηματοδοτείται από
πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 –
2020».

-

Της υπ. αριθ. 1297/2021 (ΑΔΑ: 6ΥΒΘ7Λ6-Ο89) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων,
ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», προϋπολογισμός: 3.998.800,00€ (με Φ.Π.Α.),
χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 1498/2021 (ΑΔΑ: 97Δ57Λ6-ΨΦ1) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.

-

Της υπ’ αριθ. 30/2021 (ΑΔΑ: Ω3Υ6ΟΡΕΒ-ΛΟΤ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ για την υλοποίηση της πράξης
«Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» στο πλαίσιο της με
κωδικό 9.i.1.2.a πρόσκλησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»υποβολής της
πρότασης με τίτλο «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 38/2021 (ΑΔΑ: 68ΥΕΟΡΕΒ-ΑΔΤ) Απόφαση του Δ.Σ.
του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

-

της με αριθμ. 5764/09-12-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων,
ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 5150452 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδα 2014-2020»,

-

To υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο
ποιοτικών
προδιαγραφών
για
τον
σχεδιασμό
και
την
υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)».

-

To υπ’ αρ. πρωτ. 102768 (1-10-2020) (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές
ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο
ποιοτικών
προδιαγραφών
για
τον
σχεδιασμό
και
την
υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”.»
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1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

1.6

Δημοσιότητα

Η πρόσκληση και το πλήρες κείμενο του παρόντος Τεύχους θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : https://www.ptapde.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 τους1 .
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

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016ος
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.

η πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών
το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και όρων της σύμβασης
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας,
ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το έντυπο οικονομικής προσφοράς του αναδόχου
το σχέδιο της σύμβασης

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής (www.ptapde.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή
διευκρίνιση οι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία (κος
Λαμπαδάρης, email: alampadaris@ptapde.gr, τηλ. 2613613662) τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω email στο
alampadaris@ptapde.gr , το αργότερο 3 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.
Η αναθέτουσα αρχή 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 δύο (2) εργάσιμες 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 ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των
εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο
ΚΗΜΔΗΣ.
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2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Εάν τα
έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί και σε άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική, σε
περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν
συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο..
Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων
στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα
χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι
καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε
αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα
αρχή.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις (άρθρο 72, παρ. 1 και 4 του Ν.4412/2016).
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της
ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη
διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
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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, 5, 6 και 7 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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς
συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα
έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
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 εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 72, παρ. 1 του ν.4412/2016).
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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους :
1) 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) και τα
εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
2) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
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φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α
παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα)
του Ποινικού Κώδικα,
3) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των
άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού
δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L
198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή),
386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις
για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
του ν. 4689/2020 (Α' 103),
4)

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου
2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης
πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα
εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα
των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103,

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και
39 του ν. 4557/2018 (Α' 139
6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο
2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
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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) και
τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
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. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), 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 οικονομικός φορέας 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,
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης,
2.2.3.3. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2.2.3.2. 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.
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2. δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό
διακανονισμό που τηρείται.
Οι περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2. παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας
εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
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2.2.3.4. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας 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 έως το 2% της αξίας της Σύμβασης,
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
2.2.3.5. 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 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 έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί
ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει
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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 2.2.9.2
της παρούσας,
(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
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αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με
απατηλό τρόπο εξ 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 έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, και στην παράγραφο 2.2.3.5, εκτός από την περ. β’ αυτής, 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. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα
γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και
μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων
ή παραπτωμάτων. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν
λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
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 μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
οικείο επαγγελματικό μητρώο εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή
τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την παραδεκτή συμμετοχή τους πρέπει να πληρούν τα
παρακάτω κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά τους
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα:
1. Να διαθέτουν εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων (διαχείριση/υλοποίηση
πράξεων ΕΣΠΑ ή λοιπών διοικητικών υπηρεσιών οργανισμών συμπεριλαμβανομένων
δράσεων δημοσιότητας) που να αποδεικνύεται από την ολοκλήρωση κατά την τελευταία
τριετία πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο υποψήφιος - ή
σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας τουλάχιστον ένα μέλος της - πρέπει να έχει προβεί σε
εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός αντίστοιχου Έργου
προϋπολογισμού που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται στο 50% του προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση Έργου (24.800€ Χ 50% = 12.400€). Διευκρινίζεται ότι δεν είναι αποδεκτή η κάλυψη
της ανωτέρω απαίτησης από αθροιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις. Ως ημερομηνία
ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου εκάστου Έργου, όπως αυτή αποδεικνύεται από το σχετικό Αποδεικτικό Ορθής
Υλοποίησης (π.χ. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης) και όχι η
ημερομηνία έκδοσης του Αποδεικτικού Ορθής Υλοποίησης.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται
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2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της
πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και
2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση
των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά την υποβολή της προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
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..
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.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, σύμφωνα με το άρθρο 80, παρ. 9 του ν.4412/2016.
β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που 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.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου
2.2.3.2 περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για
τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης
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λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους
συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά
την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.5, 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 περί
μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 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.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας 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.
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄
94). 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
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Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα στοιχεία ως εξής:
Για την απόδειξη της εμπειρίας στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων συμπληρωμένος πίνακα
και αντίγραφα των πρωτοκόλλων παραλαβής. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει
την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση/εις συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος
Ανάδοχος στο οριζόμενο χρονικό διάστημα.
Ο Πίνακας των κυριότερων ανωτέρω έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:

ΣΥΝΤΟΜΗ
Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΫΠ

ΚΗ

ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΓΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(από –

ΜΟΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

έως)

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(προϋπολογισμός)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
μ/νία

Όπου:
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:
Α) Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών των έργων είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα (Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται
με σχετικά Αποδεικτικά Ορθής Υλοποίησης (π.χ. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής
εκτέλεσης) (ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα), τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή. Από τα αναγραφόμενα στα παραπάνω αποδεικτικά έγγραφα, θα πρέπει
να συμπεραίνεται η άρτια και εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου, η
ημερομηνία ολοκλήρωσής του, το αντικείμενο της υπηρεσίας, το τελικό καταβληθέν
οικονομικό τίμημα.
Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν και τα αντίγραφα των υπογεγραμμένων συμβάσεων των
έργων όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου εκάστου Έργου, όπως αυτή αναγράφεται στο σχετικό Αποδεικτικό
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Ορθής Υλοποίησης (π.χ Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης) και όχι η
ημερομηνία έκδοσης του Αποδεικτικού Ορθής Υλοποίησης.
Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του
αποδέκτη {όπου κι εδώ από τα αναγραφόμενα θα πρέπει να συμπεραίνονται τα παραπάνω
στοιχεία του σημείου Α)}, την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης Σύμβασης (αντίγραφο),
καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την παροχή της παραπάνω υπηρεσίας και
του σχετικού extrait της τράπεζας για την εξόφληση του τιμολογίου. Ως ημερομηνία
ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία εκδόσεως του Τιμολογίου.
Γ) Αν στα έργα του Πίνακα ο υποψήφιος οικονομικός φορέας συμμετείχε ως μέλος Ένωσης ή
Κοινοπραξίας, επιπρόσθετα προσκομίζει αντίγραφο Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το
ποσοστό συμμετοχής του στην Ένωση / Κοινοπραξία.
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη
νομοθεσία, και 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 , εκτός αν αυτό φέρει
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) 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 στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα,
προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης
του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα
φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται
εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
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.
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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.5. 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.6. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
-οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στο παρόν, 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 προσφορών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, 1ος όροφος).
Η προσφορά τοποθετείται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
δακτυλογραφημένη και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ενιαίος σφραγισμένος
φάκελος θα φέρει τις ενδείξεις:
α. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση
της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 25

β. Τον πλήρη τίτλο και την διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, ΤΚ 26441, Πάτρα)
γ. Τις ενδείξεις: «Προσφορά για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «Επιτελικός Συντονισμός,
Παρακολούθηση» της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων»
(κωδικός ΟΠΣ 5150452).
δ. Τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
του παρόντος. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Ειδικότερα, οι προσφορές θα περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8 (Β1 – Β6)
2. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος (με αναφορά στην πρόσκληση),
3. Την οικονομική προσφορά χωρίς ξύσματα ή σβησίματα σύμφωνα με το συνημμένο
υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ.
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 ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για
παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την
παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
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
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να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
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 να παρατείνουν την προσφορά
τους.
2.4.3 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς,
ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην
παρούσα) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση,
εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή,
εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής,
εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που
η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
ε) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
στ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσας, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και
103 του ν.4412/2016,
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3.

Ανάθεση σύμβασης

3.1

Ανάθεση - σύναψη σύμβασης

Μετά τον έλεγχο των προσφορών και την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από την
ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την Απόφαση Ανάθεσης
η οποία αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα.
Μετά την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται
συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα
στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας.

3.2

Διοικητικές Προσφυγές

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118, περί
απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης
ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να
επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο
με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

3.3

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 υπηρεσίας. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί 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.
Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη
είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και
στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και
σύναψης σύμβασης.
Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
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ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό
ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της
σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για
άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

Δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης (άρθρο 72, παρ. 4 του ν.4412/2016).

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας 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 θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X 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.
4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση,
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών,
οικογενειακών,
οικονομικών,
πολιτικών
ή
άλλων
κοινών
συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους
οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών
του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη
διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση
αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης .
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση,
για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο
συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των
υπεργολάβων του.
γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
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υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με
το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

4.3

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 216 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας
υπηρεσίας ή, άλλως, είτε της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας
αρχής είτε της επιτροπής η οποία συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής
για την παρακολούθηση της σύμβασης, εφόσον η εν λόγω αρμοδιότητα προβλέπεται ρητά
στην απόφαση συγκρότησης.
Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας
για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται
να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που
συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να
του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε
υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της
τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός
δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο
υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

4.4

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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.
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε
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ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο
συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής2

5.1.1.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε ευρώ ανάλογα με την πορεία υλοποίησης
σε επτά (7) ισόποσες δόσεις με την προσκόμιση των περιοδικών αναφορών προόδου, εκ των
οποίων έξι (6) ενδιάμεσες, αρχόμενες με το πέρας του διμήνου από την υπογραφή της
σύμβασης και μια (1) τελική κατά τη λήξη του έργου και την οριστική παραλαβή των
Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2.
Οι πληρωμές θα γίνουν κατόπιν της έκδοσης των σχετικών νόμιμων παραστατικών και
στοιχείων του αναδόχου. Oι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από της ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής
και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
5.1.2.
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. Ιδίως βαρύνεται
με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
β) Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 %
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013).

2

Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα
κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και
να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης
ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44)
και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων
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5.3 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 ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν
ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από
όλα τα μέλη της. 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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6.
6.1

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
από την Μονάδα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης (Α) του ΠΤΑ/ΔΠΕ, η οποία και θα
εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου
της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της
σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση
της σύμβασης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε έως δεκατέσσερις (14) μήνες από την ανάρτησή
της στο ΚΗΜΔΗΣ, και ακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης, η οποία ολοκληρώνεται
στις 30/9/2023. Σε περίπτωση παράτασης του έργου (της πράξης) παρατείνεται αντίστοιχα
και η προθεσμία υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού
αντικειμένου.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται τουλάχιστον 2 μήνες πριν τη λήξη της συνολικής Πράξης κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η
συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
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6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της
παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις
σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή 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 καταλληλότητα
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 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 παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή
που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν
μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται
υπόψη.
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6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, 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.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Δεν εφαρμόζεται

Πάτρα,17/6/2022
Ο Εισηγητής

Απόστολος Λαμπαδάρης
Προϊστάμενος Τμ. Α.1

Ο Προϊστάμενος
Μονάδας Α’ του
ΠΤΑ/ΠΔΕ
Ευστάθιος
Παπαχριστόπουλος

Ο Δ/ντής του
ΠΤΑ/ΠΔΕ

Ο Πρόεδρος ΔΣ του
ΠΤΑ/ΠΔΕ

Χρήστος Τζομάκας

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτ.
Ελλάδας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υλοποιεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την πράξη «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη
επαγγελματικών προσόντων» με κωδικό ΟΠΣ 5150452 που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο
της υπ. αριθ. 5308/15-11-2021 (Κωδ. 9.i.1.2-a) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020). Ο συνολικός προϋπολογισμός της
πράξης ανέρχεται σε 3.998.800€ και η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η
30/09/2023.
Η πράξη περιλαμβάνει δύο (2) υπόεργα: το Υποέργο 1 με

τίτλο «Επιτελικός

Συντονισμός, Παρακολούθηση» και προϋπολογισμό 24.800€ και το Υποέργο 2 με
τίτλο «Συμβουλευτική / Κατάρτιση / Πιστοποίηση και Καταβολή εκπαιδευτικών
επιδομάτων» και προϋπολογισμό 3.974.000€.
Α. Αντικείμενο και παραδοτέα του έργου
Το Υποέργο 1 «Επιτελικός Συντονισμός, Παρακολούθηση» της Πράξης «Κατάρτιση
Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 20142020» (κωδικός ΟΠΣ 5150452) αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στον
συντονισμό, παρακολούθηση και διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με την υλοποίηση της Πράξης καθ’ όλη τη διάρκειά της καθώς και την
απαιτούμενη καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου οι ενέργειες
σχεδιασμού

και

υλοποίησης

των

επιμέρους

Πακέτων

Εργασίας,

να

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προσδιορισμένα χρονικά και οργανωτικά
πλαίσια. Επιπλέον, αφορά στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας – προβολής δικτύωσης για τη διασύνδεση των εμπλεκόμενων φορέων και την ενημέρωση του
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ευρύτερου κοινού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και λοιπές υποστηρικτικές
ενέργειες.
Το 1ο Υποέργο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης –
δημοσιότητας και η βασική εργασία του είναι η υποστήριξη της παρακολούθησης
υλοποίησης των προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης των ανέργων στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που θα υλοποιηθούν μέσω του Υποέργου 2 της
ανωτέρω πράξης και των προωθητικών ενεργειών.
Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Υποέργου 1 είναι η ενημέρωση του ευρύτερου
κοινού, των επιχειρήσεων και της Ομάδας Στόχου (άνεργοι), καθώς και η διάχυση των
αποτελεσμάτων της Πράξης.
Το Υποέργο 1 διαρθρώνεται σε δύο (2) επιμέρους Πακέτα Εργασίας:
1. Π.Ε.1 Επιτελικός Συντονισμός και Παρακολούθηση της Πράξης
Ο επιτελικός συντονισμός και παρακολούθηση της πράξης περιλαμβάνει ενέργειες
διοίκησης, διαχείρισης, προσέλκυσης ωφελούμενων και λοιπών υποστηρικτικών
ενεργειών για την διοίκηση και παρακολούθηση της Πράξης (σύνταξη περιοδικών
εκθέσεων ελέγχου, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιμέρους ενεργειών κ.α.)
με τελικό παραδοτέο:
Π.1.1 «Φάκελος Έργου» που θα περιλαμβάνει:
•

Πρακτικά-Παρουσιολόγια Συνεδριάσεων Ομάδας Έργου

•

Εκθέσεις Αποτίμησης Έργου (στο τέλος κάθε μήνα υλοποίησης)

•

Διοργάνωση Τεχνικών Συναντήσεων Φορέων και εμπλεκόμενων για την
παρακολούθηση της πορείας του έργου (αρχές κάθε μήνα υλοποίησης)

•

Απολογιστική Έκθεση Έργου
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2. Π.Ε.2 Ενέργειες δημοσιότητας
Οι δράσεις δημοσιότητας περιλαμβάνουν την εκστρατεία ενημέρωσης των
ωφελούμενων και επιχειρήσεων καθώς και του ευρύτερου κοινού μέσα από
εκδηλώσεις, έντυπα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο κ.ά.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
α) Την διοργάνωση μιας σημαντικής ενημερωτικής δραστηριότητας για τη
δημοσιοποίηση της πράξης και την προσέγγιση των ομάδων -κοινού στόχου
β) την παραγωγή πληροφοριακού υλικού για την προσέγγιση διαφόρων ομάδων
κοινού - στόχου, με σκοπό την δημιουργία δημοσιότητας και μετάδοση
άμεσων/έμμεσων μηνυμάτων,
β) την υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, μέσα από καταχωρίσεις σε διαδικτυακούς
τόπους, δημιουργία ραδιοφωνικών μηνυμάτων και υλοποίησης διαφημιστική
καμπάνια προβολής στα social media, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της
επικοινωνίας για την προσέλκυση του κοινού-στόχου.
Παραδοτέo: Π.1.2 «Δράσεις δημοσιότητας - προσέλκυσης ωφελούμενων»
(αποδεικτικά δημοσιότητας σύμφωνα με τον επικοινωνιακό οδηγό ΕΣΠΑ2014 2020") που θα περιλαμβάνει (σε παρένθεση οι ποσότητες):
-

Ενημερωτική εκδήλωση των ομάδων – στόχων στην έναρξη του έργου (1)

-

Ψηφιακός Ενημερωτικός Οδηγός (1)

-

Ψηφιακά και έντυπα ενημερωτικά Φυλλάδια (1 ψηφιακό & 500 έντυπα)

-

Δημιουργία λογότυπου και web banner του έργου (1)

-

Δημιουργία και υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας προβολής στα social media
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ, του ΠΤΑ /ΠΔΕ και του
Αναδόχου του υποέργου 2 (κατά περίπτωση facebook, instagram, youtube κλπ.),
για 10 ημέρες (6 ημέρες εντός του 2022 και 4 ημέρες εντός του 2023).
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-

Καταχωρίσεις / δελτία τύπου στους διαδικτυακούς τόπους της ΠΔΕ (μέσω του
γραφείου τύπου της ΠΔΕ), του ΠΤΑ/ΠΔΕ και του αναδόχου του υποέργου 2 ( 6 )

-

Δημιουργία κειμένου, ραδιοσκηνοθεσία και παραγωγή 1 ραδιοφωνικού
διαφημιστικού σποτ, το οποίο θα μεταδοθεί σε τουλάχιστον 1 ραδιοφωνικό
σταθμό ανά Περιφερειακή Ενότητα για 6 ημέρες (3 ημέρες εντός του 2022 και 3
ημέρες εντός του 2023) με 2 μεταδόσεις ανά ημέρα.

Β. Διάρκεια Σύμβασης:
Ο εκτιμώμενος χρόνος της σύμβασης θα είναι έως 14 μήνες από την υπογραφή της
και ακολουθεί την πορεία υλοποίησης της πράξης, η οποία ολοκληρώνεται στις
30/9/2023. Σε περίπτωση παράτασης του έργου (της πράξης) παρατείνεται
αντίστοιχα και η προθεσμία υλοποίησης του παρόντος Υποέργου, χωρίς τροποποίηση
του οικονομικού αντικειμένου.
Ειδικότερα, το Πακέτο Εργασίας 1 εκτείνεται από την αρχή έως τη λήξη του έργου,
ενώ το Πακέτο Εργασίας 2 ακολουθεί το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
Ενημερωτική εκδήλωση των ομάδων – Εντός
2
μηνών
υπογραφή της σύμβασης
στόχων

από

την

Ψηφιακός Ενημερωτικός Οδηγός

από

την

Έντυπα &
Φυλλάδια

από

την

Ψηφιακά

εντός
2
μηνών
υπογραφή της σύμβασης
ενημερωτικά εντός
2
μηνών
υπογραφή της σύμβασης

Σχεδιασμό λογότυπου & web banner

εντός
2
μηνών
από
την
υπογραφή της σύμβασης
Δημιουργία
και
υλοποίηση -Δημιουργία εντός 3 μηνών από την
διαφημιστικής καμπάνιας προβολής στα υπογραφή της σύμβασης
social media (facebook, instagram,
-Διάρκεια καμπάνιας: για 6 ημέρες
youtube, κλπ.)
εντός του 2022 και 4 ημέρες εντός του
2023)
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Καταχωρίσεις / δελτία τύπου στους 3 εντός του 2022 και 3 εντός του 2023
διαδικτυακούς τόπους της ΠΔΕ (μέσω
του γραφείου τύπου της ΠΔΕ), του
ΠΤΑ/ΠΔΕ και του αναδόχου του
υποέργου 2
Δημιουργία κειμένου, ραδιοσκηνοθεσία Δημιουργία εντός 3 μηνών από την
και παραγωγή 1 ραδιοφωνικού υπογραφή της σύμβασης
διαφημιστικού σποτ
Μετάδοση
σε
τουλάχιστον
1
ραδιοφωνικό
σταθμό
ανά
Περιφερειακή Ενότητα για 6 ημέρες (3
ημέρες εντός του 2022 και 3 ημέρες
εντός του 2023) με 2 μεταδόσεις ανά
ημέρα.

Γ. Οικονομικό αντικείμενο και τρόπος πληρωμής
Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας ανέρχεται σε έως 24.800€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων. Ειδικότερα, η δαπάνη
ανά πακέτο εργασίας έχει προϋπολογιστεί ως εξής:
Ενέργεια (Πακέτο Εργασίας/Παραδοτέο)

Π/Υ (με ΦΠΑ)

ΠΕ1 Επιτελικός Συντονισμός και Παρακολούθηση της Πράξης
Π.1.1 «Φάκελος Έργου»

17.850,00

ΠΕ 2 Δράσεις δημοσιότητας
Π.1.2 «Δράσεις δημοσιότητας - προσέλκυσης ωφελούμενων»

6.950,00

Σύνολο

24.800,00 €

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ΣΑΕΠ 0011, ενάριθμος 2021ΕΠ00110084, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σε ευρώ ανάλογα με την πορεία
υλοποίησης σε επτά (7) ισόποσες δόσεις με την προσκόμιση των περιοδικών
αναφορών προόδου, εκ των οποίων έξι (6) ενδιάμεσες, αρχόμενες με το πέρας του
διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και μια (1) τελική κατά τη λήξη του έργου
και την οριστική παραλαβή των Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2.
Οι πληρωμές θα γίνουν κατόπιν της έκδοσης των σχετικών νόμιμων παραστατικών
και στοιχείων του αναδόχου. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των
νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από της ισχύουσες διατάξεις κατά το
χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου που θα
εκδώσει ο Ανάδοχος θα διενεργηθεί παρακράτηση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 Ν.4172/2013 για την οποία θα εκδοθεί από
το ΠΤΑ/ΠΔΕ ειδική της τούτο βεβαίωση την οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο. Επί
της καθαρής αξίας του τιμολογίου διενεργείται (α) κράτηση 0,07% υπέρ της υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ 3 του ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 375, παρ 7 του
ν. 4412/2016 και ισχύει, και (β) κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016. Επί
των ανωτέρω κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και κράτηση πλέον 20%
υπέρ ΟΓΑ, ήτοι 3,6%.
Δ. Ειδικοί όροι της σύμβασης
Η παρακολούθηση του παρόντος υποέργου θα γίνεται μέσω περιοδικών διμηνιαίων
αναφορών προόδου που θα περιλαμβάνουν τα πεπραγμένα της εκάστοτε περιόδου
υλοποίησης. Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή
στην Ελληνική γλώσσα.
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Οι δράσεις δημοσιότητας θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Ο έλεγχος για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών καθώς και η βεβαίωση για την
ολοκλήρωση των παραδοτέων θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου η οποία θα οριστεί με Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.
του ΠΤΑ/ΠΔΕ.
Τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΝΕΟ
Πατρών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα).
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάθεση ενός ατόμου σε καθημερινή βάση στην έδρα
του ΠΤΑ/ΠΔΕ για τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως για την υλοποίηση του ΠΕ1.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε
γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα
αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή
πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση του ΠΤΑ/ΠΔΕ.
Η αναθέτουσα αρχή 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 όπως ισχύει, και ιδίως: α) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα
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μη συμφέρον β) εάν υπάρξει ουσιώδης μεταβολή των αναγκών και η εκτέλεση δεν
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή.
Κατά τα λοιπά η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης
αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πατρών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα
υπογράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Ιδιότητα:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email:
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Που αφορά το υποέργο 1: «Επιτελικός Συντονισμός, Παρακολούθηση» που υλοποιείται στο πλαίσιο
της Πράξης «Κατάρτιση Ανέργων, ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων» του ΕΠ «Δυτική-Ελλάδα
2014-2020» σύμφωνα με τη αριθ. …………………… πρόσκληση του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Σύμφωνα με την παραπάνω πρόσκλησή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αξία χωρίς ΦΠΑ σε
Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

1

ΠΕ1 Επιτελικός Συντονισμός
και Παρακολούθηση της
Πράξης
Π.1.1 «Φάκελος Έργου»

2

ΠΕ 2 Δράσεις δημοσιότητας
Π.1.2 «Δράσεις δημοσιότητας
προσέλκυσης
ωφελούμενων»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ (με ΦΠΑ)

Αξία με ΦΠΑ σε Ευρώ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)

Ολογράφως:…………………………………………..
Αριθμητικώς:…………………………………………

Η διάρκεια της παρούσας είναι δώδεκα (12) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)
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