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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Πόλη

ΠΑΤΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

26441

1

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ
2

Κωδικός ΝUTS

EL63

Τηλέφωνο

2613-613650

Φαξ

2610-461126

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ptapde@ptapde.gr
3

Αρμόδιος για πληροφορίες

κ. Στάθης Παπαχριστόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ptapde.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και
3 του ν. 4412/2016.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.ptapde.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα)
με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη από το Τμήμα Διοικητικών
Υπηρεσιών.
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: ΝΕΟ ΠατρώνΑθηνών 32 & Αμερικής, 26441, Πάτρα, κος Παπαχριστόπουλος (τηλ. 2613-613670, email:
spapaxristopoulos@ptapde.gr).
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 61.01.00.1423 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «MEDCYCLETOUR» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Πρόγραμμα Interreg Med». Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ενάριθμος ΠΔΕ 2017ΕΠ30120000).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων ενημέρωσης και
δικτύωσης και η συλλογή στοιχείων για την προώθηση ποδηλατικών διαδρομών αξιοποιώντας με αυτόν τον
τρόπο τους φυσικούς πόρους και την πολιτισμική κληρονομιά του παράκτιου τουρισμού στην περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης των πακέτων εργασίας 2 και 4 του ευρωπαϊκού έργου
MEDCYCLETOUR του προγράμματος Interreg Med 2014-2020.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) :
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
και δευτερευόντως 22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ
(58.300 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 47.016,13€ ΦΠΑ : 11.283,87€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την λήξη του έργου MEDCYCLETOUR , ήτοι
31-12-2019 (με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο, χωρίς επέκταση του οικονομικού
αντικειμένου).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
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«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 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 από 27-03-2017 υπ. αριθ. 1MED15/3.1/M23/276
«MEDCYCLETOUR» και τα παραρτήματα αυτής,

σύμβασης χρηματοδότησης του έργου

 της υπ. αριθ. 27/2017 (ΑΔΑ 6ΕΠ2ΟΡΕΒ-Χ2Ξ) Απόφασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ περί αποδοχής της
υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MEDCYCLETOUR του προγράμματος Interreg MED,
 της υπ. αριθ. 1287/10-5-18 (ΑΔΑ ΩΩΤ8ΟΡΕΒ-Φ4Ι) Απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Προέδρου
του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ,
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 5/6/2018 και ώρα 15:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στην έδρα της υπηρεσίας μας (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441,
Πάτρα, 1ος όροφος) την 6/6/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.ptapde.gr.

Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

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 τους4
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.

4

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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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 είναι τα ακόλουθα:






η προκήρυξη (ΑΔΑΜ)



το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (emails:
spapaxristopoulos@ptapde.gr, ptapde@ptapde.gr) και της ιστοσελίδας της υπηρεσίας (www.ptapde.gr).
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα emails:
spapaxristopoulos@ptapde.gr και ptapde@ptapde.gr, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας
(www.ptapde.gr). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές
προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Σελίδα 8

18PROC003072014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2018-05-10
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από
το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο καθώς
και στοιχεία έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.5
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν

5

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 A.A. 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
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προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
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2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους6.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας7,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα

6

7

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν σχετική βεβαίωση δραστηριοτήτων από την αρμόδια δημόσια
οικονομική υπηρεσία ή αντίστοιχη διοικητική αρχή. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αρμόδιο Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν τίθενται απαιτήσεις στην παρούσα διακήρυξη.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να έχουν εμπειρία στην υλοποίηση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), με ελάχιστη
απαίτηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας την υλοποίηση τουλάχιστον ενός έργου με συναφές
αντικείμενο με το αντικείμενο του έργου MEDCYCLETOUR (ανάπτυξη δικτύου ποδηλατικών διαδρομών –
ποδηλατικός τουρισμός),
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β) να έχουν εμπειρία στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, με ελάχιστη απαίτηση την υλοποίηση ενός
τουλάχιστον εκπαιδευτικού workshop ή transfer seminar σε θέματα ποδηλατικών διαδρομών-ποδηλατικού
τουρισμού,
γ) να διαθέτουν τουλάχιστον πενταμελή ομάδα έργου για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης,

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν τίθενται απαιτήσεις στην παρούσα διακήρυξη.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και
αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε
επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr ).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1 και 2.2.3.2.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. Να σημειωθεί οτι η αναθέτουσα αρχή ως Ν.Π.Ι.Δ δεν διαθέτει ελεύθερη
πρόσβαση στις περισσότερες εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ποινικό μητρώο) και ως εκ τούτου
απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών από τους οικονομικούς φορείς.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά8:

8

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Σελίδα 15

18PROC003072014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2018-05-10
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας ,
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
και
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
προσκομίζουν:
 Βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου
 Βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός
δραστηριοτήτων
 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην
Ελλάδος) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) πίνακα υλοποίησης έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με αναφορά στον τίτλο, το
αντικείμενο, τον προϋπολογισμό και την ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου, συνοδευόμενο από
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις ανάθεσης ή χρηματοδότησης (σε περίπτωση δικαιούχων),
σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα.
Τίτλος έργου

Ποσά (Π/Υ)

Ημερομηνίες έναρξης-λήξης

αντικείμενο

β) πίνακα σχετικών εκδηλώσεων με αναφορά στο χρόνο, τον τόπο και το αντικείμενο της εκδήλωσης,
συνοδευόμενου από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα έγγραφα που τεκμηριώνουν την εμπλοκή του
οικονομικού φορέα στις εν λόγω εκδηλώσεις (π.χ. παραστατικά πληρωμών), σύμφωνα με το παρακάτω
υπόδειγμα.
Περιγραφή

Τόπος

ημερομηνίες

αντικείμενο

γ) πίνακα ομάδας έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους, συνοδευόμενο με τα βιογραφικά
σημειώματα αυτών. Σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη απαιτείται επιπροσθέτως υπεύθυνη δήλωση για
τη συμμετοχή του στην ομάδα έργου.

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους9 που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

9

Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Εμπειρία στην υλοποίηση έργων ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας (Interreg).
25%

Για έργα πλέον του ενός προστίθενται:
2-5 έργα: 10 επιπλέον μονάδες
6-10 έργα: 15 επιπλέον μονάδες
>10 έργα : 20 μονάδες

Κ2

Εμπειρία
στη
διοργάνωση
σχετικών
εκδηλώσεων (εκπαιδευτικών workshops ή
transfer seminars σε θέματα ποδηλατικών
διαδρομών-ποδηλατικού τουρισμού)
Για εμπειρία σε άνω της μιας
προστίθενται:
2-5 εκδηλώσεις: 10 επιπλέον μονάδες
6-10 εκδηλώσεις: 15 επιπλέον μονάδες
>10 εκδηλώσεις: 20 μονάδες

Κ3

K4

εκδήλωσης

30%

Ομάδα έργου
Για περισσότερα των 5 μελών της Ο.Ε. προστίθενται:
6 μέλη: 10 επιπλέον μονάδες
7 μέλη: 15 επιπλέον μονάδες
>7 μέλη: 20 μονάδες

20%

Μεθοδολογία και προσέγγιση του έργου

25%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
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2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω
πίνακα.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική.
Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το γινόμενο του πηλίκου της προ
ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης
προσφοράς Πι.
Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει κατά τη
φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:
ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Πmin/Πi)
Όπου:
Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες κριτηρίων
αξιολόγησης.
Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων)
Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Πi η συνολική αξία της προσφοράς i
ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά παραδοτέο. Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται στο σύνολο του
έργου και όχι σε επιμέρους τμήματα αυτού, επί ποινή αποκλεισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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.
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να
υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις
διατάξεις του παρόντος μέσα. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή
μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της
παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

2.4.2.2. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι
προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση
νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.3. Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην

ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης
δ) Η προμήθεια/υπηρεσία για την οποία υποβάλλεται η προσφορά
ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) του διαγωνισμού
στ) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα
ζ) Να αναγράφεται «Να πρωτοκολληθεί» και «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το
πρωτόκολλο ή τη γραμματεία».
Αναλυτικότερα, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους (εντός του κυρίως φακέλου) τα
ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα.
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(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της
παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της
Διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του Παραρτήματος ΙΙ, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται σύμφωνα και με τις οδηγίες του κεφαλαίου «Μεθοδολογία και
Προσέγγιση του έργου» του Παραρτήματος Ι. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και την παράγραφο 2.2.6.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
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2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης:
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά παραδοτέο.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης ανά
πακέτο εργασίας που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Β «Οικονομικό Αντικείμενο
Σύμβασης» του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης.
2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4. (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου10.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το

10

Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να
γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται
αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν
από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω τηλεομοιοτυπίας ή/και
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, σε
σφραγισμένο φάκελο τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα ως άνω δικαιολογητικά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του11.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

11

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Ενστάσεις
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.

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

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως
άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στην παρούσα σύμβαση.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
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υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

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

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή των
προβλεπόμενων παραδοτέων του έργου στο 100% της συμβατικής αξίας αυτών και σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που θα καθοριστεί στη σύμβαση.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
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.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας
αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα ορισθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑΠΔΕ, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ) 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.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 31/12/2019 (ημερομηνία λήξης
του έργου MEDCYCLETOUR). Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου παρατείνεται η σύμβαση
αντιστοίχως χωρίς τροποποίηση του οικονομικού της αντικειμένου.
Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες οι οποίες
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Σε περίπτωση τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης του έργου MEDCYCLETOUR, προσαρμόζονται αναλόγως και οι ενδιάμεσες προθεσμίες
υποβολής των παραδοτέων.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των παραδοτέων.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
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Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου
218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων12.

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση13
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.

12
13

Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
Άρθρο 220 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Π.Ι.Δ.) συστάθηκε με το Ν.2218/1994
στην έδρα της κρατικής Περιφέρειας, και από το 2011 υπάγεται στην αιρετή Περιφέρεια σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3852/2010 ("Καλλικράτης").
Αντικείμενο των εργασιών του Ταμείου αποτελεί η διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων για λογαριασμό της Περιφέρειας, κι άλλων χρηματοδοτήσεων που αφορούν σε αναπτυξιακά
προγράμματα και ανατίθενται σε αυτό σύμφωνα με τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Μεταξύ άλλων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διαχειρίζεται και υλοποιεί ευρωπαϊκά έργα με σκοπό
την μετάδοση καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε ότι αφορά τον περιφερειακό
αναπτυξιακό σχεδιασμό και την ευρύτερη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.
Το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της υποβολής προτάσεων σε διάφορα προγράμματα
χρηματοδότησης (εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα) και , εφόσον αυτά εγκριθούν, την παρακολούθηση και
εφαρμογή αυτών.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί πλήρως μηχανογραφημένο
περιβάλλον ενώ διαθέτει μεταξύ άλλων πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση των έργων.
Σκοπός του έργου MEDCYCLETOUR
Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του διακρατικού Προγράμματος Interreg Med 2014 – 2020 (http://interregmed.eu), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) συμμετείχε ως εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε με
τίτλο «MEDCYCLETOUR : Mediterranean cycle route for sustainable Coastal Tourism (Μεσογειακές
Ποδηλατικές Διαδρομές για βιώσιμο παραθαλάσσιο τουρισμό)». Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς από
την Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Interreg Med 2014 – 2020.
Το έργο «MEDCYCLETOUR» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία και Προώθηση Μεσογειακών
φυσικών και πολιτιστικών πόρων» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 3.1 «Βιώσιμη ενίσχυση
αναπτυξιακών πολιτικών για αποδοτικότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής
κληρονομίας στις παράκτιες και παραθαλάσσιες περιοχές για ένα βιώσιμο και υπεύθυνο παράκτιο και
παραθαλάσσιο τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου».
Ο γενικός στόχος του έργου «MEDCYCLETOUR» είναι η ανάπτυξη των πολιτικών εκείνων που θα
συντελέσουν στον συντονισμό των στρατηγικών μεταξύ των περιοχών, τόσο σε διαπεριφερειακό, όσο και
σε διακρατικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην :
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.
• Προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των πόρων.
• Η υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην ύπαρξη άμεσου αντίκτυπου στις περιφερειακές και εθνικές πολιτικές
υπέρ του βιώσιμου τουρισμού κατά μήκος της περιοχής της Μεσογείου, προσφέροντας διακρατικές λύσεις
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σε όλη την Μεσόγειο μέσω της χρήσης των Μεσογειακών Ποδηλατικών Διαδρομών για έναν βιώσιμο
παραθαλάσσιο τουρισμό.
Τα βασικά αποτελέσματα / παραδοτέα του έργου είναι:
Βελτίωση πολιτικών στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού.
Διερεύνηση – Αξιολόγηση των συνθηκών της Μεσογειακής ποδηλατικής διαδρομής στην περιοχή του
κάθε εταίρου.
Σχέδια δράσης για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογείου.
Ολοκλήρωση της σήμανσης και της εγκατάστασης πληροφοριακών πάνελ της Μεσογειακής ποδηλατικής
διαδρομής «Eurovelo 8» σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.
Σχεδιασμός – Συντονισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων κατά μήκος της Μεσογειακής
διαδρομής που σχετίζονται με συνδυαστικές μετακινήσεις με χρήση δημόσιων μεταφορών και ποδηλάτου,
με σήμανση διαδρομών και με ανάπτυξη υπηρεσιών για τους χρήστες ποδηλάτου.
Προώθηση και ανάδειξη των δράσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, έντυπου υλικού και εφαρμογών
τηλεπικοινωνιών (smartphone applications).

Στο εν λόγω έργο «MEDCYCLETOUR» συμμετέχουν 11 (έντεκα) εταίροι, ως ακολούθως:
A/A

Ονομασία Εταίρου

Χώρα

1

Περιφερειακή Κυβέρνηση Ανδαλουσίας (AOPJA - Agencia de
Obra Publica de la Junta de Andalucia) (Επικεφαλής)
Ομοσπονδία Ευρωπαίων Ποδηλατιστών (ECF - European
Cyclists’ Federation)

Ισπανία

2
3

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (CTO – Cyprus Tourism
Organisation)

4

Τμήμα Συμβουλίου Άλπεων (CTO - Conseil départemental
des Alpes- Maritimes)
Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia (ARFVG - Autonomous
Region Friuli Vene-zia Giulia)
Αναπτυξιακό Κέντρο Koper (RDC - Regional development
centre Koper)
Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (CNTB - Croatian National
Tourist Board)
Γενική Διεύθυνση Τουρισμού της Κυβέρνησης της
Καταλονίας (Directorate General for Tourism of the
Generalitat of Catalonia)
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

5
6
7
8

9
10

11

Συνεργατικός Σχηματισμός για Οικο-κοινωνική Καινοτομία
και Ανάπτυξη (CEDRA - Cluster for Eco-Social Innovation and
Development)
Κοινοπραξία Επαρχίας Μάντοβα (Consortium Oltrero’
Mantovano)
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Το έργο χωρίζεται σε συνολικά 6 πακέτα εργασίας, τα οποία έχουν τους ακόλουθους τίτλους:
-Πακέτο Εργασίας 1: “Project Management" (Διαχείριση του έργου)
-Πακέτο Εργασίας 2: "Project Communication” (Επικοινωνία του έργου)
-Πακέτο Εργασίας 3: "Testing” (Έρευνα και έκθεση εκτίμησης και αξιολόγησης του τμήματος της
Μεσογειακής διαδρομής EV8 και σχεδιασμός δράσεων για το τμήμα της διαδρομής αυτής – Survey,
Evaluation Report, Action Plan & Pilots)
-Πακέτο Εργασίας 4: "Transferring” (Ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών σε θέματα υποστήριξης του
παράκτιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσογειακής διαδρομής EV8 μέσω δραστηριοτήτων, σεμιναρίων
και ενημερωτικών ημερίδων με ομάδες ενδιαφέροντος)
-Πακέτο Εργασίας 5: "Capitalizing” (Δικτύωση των εμπλεκομένων, συστάσεις για πολιτικές και προτάσεις για
τα επόμενα βήματα μέσα από σεμινάρια και εκδηλώσεις)

Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ζητείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς την αναθέτουσα
αρχή για τον σχεδιασμό μεθόδων διάχυσης και προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και της διοργάνωσης εκδηλώσεων και παραγωγής προωθητικού υλικού για το έργο
Medcycletour στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 4.
Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν κυρίως στην υποστήριξη της διάχυσης των δράσεων του προγράμματος
και την εξεύρεση των κρίσιμων εκείνων παραγόντων και κριτηρίων που θα αναδείξουν τα πλεονεκτήματα
του ποδηλατικού τουρισμού και θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση και εδραίωση του στην περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαιτείται από πλευράς αναδόχου μια ολιστική προσέγγιση για τη
διαχείριση – δικτύωση των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο ο
ανάδοχος, εκτός της εξειδικευμένης γνώσης στο αντικείμενο του έργου, να διαθέτει συνδυαστικά και
οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες ώστε να αξιοποιηθεί η σύμβαση στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
Ειδικότερα, η ευθύνη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων της παρούσας σύμβασης αφορά τόσο στην
επιλογή της θεματολογίας και των συμμετεχόντων όσο και στον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας των
αποτελεσμάτων αυτής.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου και συγκεκριμένα της
κατηγορίας δαπανών «external expertise & services» απαιτείται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για
τα παρακάτω παραδοτέα (σε παρένθεση ο τίτλος του παραδοτέου από το τεχνικό δελτίο):

Αρ.
Παραδοτέου

Τίτλος του παραδοτέου

D2.4.1

Σχεδιασμός και παραγωγή - εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου τόσο για την προβολή του έργου, όσο και
για την προώθηση των δράσεών του (Promotional and Project Brochures)

D2.5.1

Στρατηγικές προώθησης των δράσεων του έργου με δελτία τύπου στον έντυπο τύπο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Press work and Social Media Campaign)

D2.6.1

Δημιουργία εκδηλώσεων για την προώθηση και προβολή του έργου και των δράσεων του (Organization of
Promotional Events)

D2.7.1
D4.1.1

D4.2.1

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για δημοσιογράφους και bloggers στην περιοχή παρέμβασης του
έργου (Organization of study tours)
Συνεισφορά στον σχεδιασμό και διανομή μιας Χάρτας για το βιώσιμο και υπεύθυνο ποδηλατικό τουρισμό
στην περιοχή της Μεσογείου από τον Επικεφαλή Εταίρο (Design and distribution of a charter for sustainable
and responsible cycle tourism in the MED area)
Η διοργάνωση σεμιναρίων μεταφοράς γνώσεων σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή δύναται να
δραστηριοποιηθούν στον ποδηλατικό τουρισμό (Organization of knowledge transfer seminars for
professionals)

D4.3.1

Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις σχετικά με τον ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της
Μεσογείου, (Participation/contribution at national and international events)

D4.4.1

Διοργάνωση μονοήμερων συναντήσεων εργασίας (workshops) με στόχο την εξασφάλιση και την πιο
στοχευόμενη ανάμειξη των εταίρων του έργου και των εθνικών αντιπροσώπων αυτών (Organization of
workshops with decision makers)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναλυτικότερα, το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών και οι προδιαγραφές ανά παραδοτέο έχουν ως
ακολούθως:

Παραδοτέο D2.4.1: Σχεδιασμός και παραγωγή - εκτύπωση δύο (2) ενημερωτικών φυλλαδίων τόσο για την
προβολή του έργου όσο και για την προώθηση των δράσεων του (Promotional and Project Brochures).
Το παραδοτέο αυτό αφορά στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διαμόρφωση και εκτύπωση δύο
(2) ενημερωτικών φυλλαδίων για το έργο MEDCYCLETOYR. O σχεδιασμός και η παραγωγή - εκτύπωση των
ενημερωτικών φυλλαδίων θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την προβολή του έργου (project brochures), όσο και
για την προώθηση των δράσεων του (promotional brochures). Το ένα φυλλάδιο θα απευθύνεται σε
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εμπλεκομένους φορείς (project brochures) για την ενημέρωσή τους σχετικά με το έργο, ενώ το άλλο έντυπο
θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό για την προσέλκυση ποδηλατιστών – τουριστών (promotional brochures),
σύμφωνα με τα κοινά εταιρικά σχέδια.
Το πρώτο έντυπο (project brochure) θα περιλαμβάνει πληροφορίες γενικού διακρατικού περιεχομένου με
προσαρμοσμένο μέρος στην εθνική γλώσσα (ελληνική) και σχετικό σύνδεσμο για επιπρόσθετες
πληροφορίες. Θα απαιτηθεί η μετάφραση και διαμόρφωση του φυλλαδίου από τα Αγγλικά στα Ελληνικά
και η αναπαραγωγή του σε 1.000 αντίτυπα (1 σελίδα Α4 διπλής όψης (ανοικτό), με δίπλωση σε τρίπτυχο,
εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 150gr). Σε αυτά θα παρουσιάζονται μέσα από εύληπτα
κείμενα και εικονογραφικό υλικό ο γενικός σκοπός του έργου και οι ειδικοί σκοποί, θα αναλύονται οι
επιμέρους δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τα έντυπα αυτά θα εκτυπωθούν κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και εντός του 1ου εξαμήνου του 2018 και θα διανεμηθούν σε εκδηλώσεις διάχυσης
και προβολής που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Κατά τον σχεδιασμό των εντύπων θα τηρούνται όλοι οι
κανόνες δημοσιότητας της ΕΕ και του διακρατικού Προγράμματος Interreg-Med 2014-2020, καθώς επίσης
το περιεχόμενό τους θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με το ΠΤΑ-ΠΔΕ και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες του συντονιστή εταίρου του έργου.
Το δεύτερο παραδοτέο έντυπο (promotional brochure) θα περιλαμβάνει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο 24
σελίδων, Ποσότητα: 1.000 αντίτυπα, Διάσταση εντύπου 21x29.7cm (Α4), τουλάχιστον 24 σελίδων Α4,
εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 250gr, πίκμανση και δίπλωμα. Το σχέδιο θα δοθεί από
το συντονιστή εταίρο στα Αγγλικά και θα απαιτηθεί μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Η αναπαραγωγή
του θα λάβει χώρα κατά το 1ο τρίμηνο του 2019. Για την παραγωγή του promotional brochure θα απαιτηθεί
η συλλογή και επεξεργασία πρωτογενούς υλικού από τον ανάδοχο (εικόνες, κείμενα, διευθύνσεις κλπ).

Παραδοτέο D2.5.1: Στρατηγικές προώθησης των δράσεων του έργου με δελτία τύπου στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Press work and Social Media Campaign).
Το παραδοτέο D2.5.1 περιλαμβάνει στρατηγικές και δράσεις προώθησης και προβολής του έργου και των
δράσεων του στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η προώθηση ή
μάρκετινγκ κοινωνικής δικτύωσης (αγγλικά: Social Media Marketing), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
κομμάτια της ψηφιακής προώθησης και διαφήμισης προϊόντων (Digital Marketing). Αφορά τις ενέργειες
που θα πρέπει να γίνουν κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Youtube, κτλ., ιδίως των συναφών
με το αντικείμενο του έργου), οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση των δράσεων και των πρακτικών του
διακρατικού Προγράμματος Interreg Med 2014-2020 Medcycletour σχετικά με το προϊόν του ποδηλατικού
τουρισμού.
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Το περιεχόμενο των δελτίων τύπου θα είναι μερικώς κοινό για τους εταίρους του έργου και θα
προσαρμόζεται μερικώς και αναλόγως για κάθε χώρα. Τα δελτία τύπου θα συνδέονται με τα κύρια ορόσημα
του έργου :
1. Το αποτέλεσμα της έρευνας και της αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης.
2. Σχεδιασμός δράσης / στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Μεσογειακής Ποδηλατικής
Διαδρομής
3. Πιλοτικές δράσεις για τη δοκιμή των προτεινόμενων αναπτυξιακών δράσεων.
4. Μεταφορά γνώσης.
5. Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων (παρακολούθηση έργων, μακροπρόθεσμη διαχείριση, τελική
διάσκεψη).

Για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής και του Συντονιστή Εταίρου του έργου, για:

1. Σύνταξη, διαμόρφωση και αποστολή δελτίων τύπου και κειμένων και δημοσίευση στον τύπο (τουλάχιστον
5 δημοσιεύσεις σε έντυπο τύπο και 5 σε ηλεκτρονικό τύπο – μία ανά δελτίο) και ανάρτηση σε οποιοδήποτε
μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
2. Την παρακολούθηση όλων των διοργανώσεων – εκδηλώσεων και προώθησή του κάθε υλικού (π.χ.
φωτογραφίες, video, κλπ.) στον έντυπο/ηλεκτρονικό τύπο και σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης.
3. Σύνταξη και διαμόρφωση αναφοράς για τον αριθμό ατόμων/επισκεπτών (followers / visitors) των
αναρτήσεων σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικό μέσο.

Σημειώνεται ότι σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες
γραμμές του Προγράμματος Interreg Med 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης
κ.λπ.) και της Αναθέτουσας Αρχής για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος.

Παραδοτέο D2.6.1: Δημιουργία εκδηλώσεων για την προώθηση και προβολή του έργου και των δράσεων
του (Organization of Promotional Events).
Στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.6.1 ζητείται από τον ανάδοχο η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής στην
διοργάνωση συνολικά τεσσάρων (4) εκδηλώσεων προβολής και προώθησης εντός του 2019. Η διοργάνωση
των εκδηλώσεων αυτών (εντός της Περιφέρειας) αφορούν εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού, των
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επιχειρήσεων και των φορέων εντός και εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο της προώθηση
των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου και την περαιτέρω δικτύωση των εμπλεκομένων φορέων.
Η Διοργάνωση κάθε μίας εκ των τεσσάρων εκδηλώσεων προβολής και προώθησης της Ευρωπαϊκής
Μεσογειακής Διαδρομής EuroVelo 8 θα είναι για τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες. Η συμμετοχή σε κάθε
εκδήλωση θα είναι δωρεάν, αλλά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν τα δικά τους ποδήλατα.
Ειδικότερα, η διοργάνωση κάθε εκδήλωσης θα περιλαμβάνει:
 Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος της εκδήλωσης που περιλαμβάνει τον καθορισμό της
θεματολογίας, την εξασφάλιση κατάλληλων ομιλητών, εύρεση του κατάλληλου χώρου συνάντησης
(ανοιχτού), της ποδηλατικής διαδρομής, την σύνταξη πρόσκλησης και ατζέντας της εκδήλωσης κλπ.
 Εξοπλισμός εκδήλωσης (1 laptop, 1 projector, οθόνη παρουσίασης, μικροφωνική εγκατάσταση, παροχή
internet, μουσική κάλυψη) για 1 ημέρα/ εκδήλωση
 Υπηρεσία γραμματείας για 1 ημέρα / εκδήλωση (τουλάχιστον 2 άτομα, τήρηση παρουσιολογίων)
 Υπηρεσία τήρησης φωτογραφικού αρχείου (τουλάχιστον ψηφιακές 50 φωτογραφίες)
 Υπηρεσίες δημοσιότητας εκδήλωσης (έκδοση 2 δελτίων τύπου, 1 πριν και 1 μετά την κάθε εκδήλωση σε
τοπικά μέσα (τουλάχιστον 1 έντυπο και 1 ηλεκτρονικό), δημιουργία και προώθηση εκδήλωσης σε social
media συναφή με το αντικείμενο του έργου, τοποθέτηση αφισών σε καίρια σημεία της περιοχής).
 Πρόσκληση συμμετεχόντων με αποστολή email/ ηλεκτρονικής πρόσκλησης/ και τηλεφωνικής
επικοινωνίας και follow up (τουλάχιστον 20 στοχευόμενα άτομα που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα
αρχή)
 Παροχή καφέ, νερού, 2 είδη χυμού, 2 είδη αναψυκτικού και σνακ για 200 άτομα.
 Σχεδιασμός και παραγωγή σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων – εντύπων (π.χ. πρόσκληση, πρόγραμμα,
λίστα συμμετεχόντων, βεβαιώσεις συμμετοχής κλπ.) στην ελληνική γλώσσα με την παροχή κατάλληλης
υποστήριξης για την προώθησή τους.
 Δημιουργία υλικού προώθησης και προβολής (50 αφίσες διαστάσεων Α3 ανά εκδήλωση και συνολικά 1
banner διαστάσεων 150X200εκ. κοινό και για τις 4 εκδηλώσεις)
 Καθορισμός ασφαλούς διαδρομής (διάρκειας τουλάχιστον μιας (1) ώρας).
 Παροχή τεχνικής υποστήριξης και πρώτων βοηθειών για τους ποδηλάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδρομής.
 Παροχή αναμνηστικών δώρων για 200 άτομα (π.χ. t-shirts και kit επισκευής ποδηλάτου, κλπ) με
ενσωματωμένο το λογότυπο του έργου, κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης από την αναθέτουσα αρχή.
 Καταγραφή των αποτελεσμάτων των εκδηλώσεων με τη μορφή αναφοράς προς τα αρμόδια στελέχη της
Αναθέτουσας Αρχής σε αγγλικά και ελληνικά, φωτογραφική τεκμηρίωση, λίστα συμμετεχόντων,
αντίγραφα προσκλήσεων.
 Υποστήριξη στη Διανομή και διάχυση του παραχθέντος υλικού σε ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders,
professionals, κλπ.) εντός και εκτός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με κάθε δόκιμο τρόπο (ηλεκτρονικό,
έντυπο, social media).
Ο τελικός καθορισμός των σημείων συνάντησης και των ποδηλατικών διαδρομών θα γίνει κατόπιν
εγκρίσεως της αναθέτουσας αρχής.
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Παραδοτέο D2.7.1: Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για δημοσιογράφους και bloggers στην
περιοχή παρέμβασης του έργου (Organization of study tours).
Στο πλαίσιο του παραδοτέου D2.7.1 o ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση μίας (1) εκπαιδευτικής
επίσκεψης (study tour). Η εκπαιδευτική επίσκεψη (study tour) απευθύνεται σε δημοσιογράφους και
bloggers, προκειμένου να προωθηθούν τα πιο ανεπτυγμένα τμήματα και τα κοινά διακρατικά
αποτελέσματα του ποδηλατικού τουρισμού κατά μήκος της Ευρωπαϊκής Μεσογειακής διαδρομής
EuroVelo8. Η εκπαιδευτική επίσκεψη (study tour) θα έχει διάρκεια τουλάχιστον μία (1) ημέρα και θα
πραγματοποιηθεί εντός του 2019, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, κατά τη διάρκεια της οποίας
ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:

1. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην εύρεση των συμμετεχόντων.
2. Υποστήριξη στον καθορισμό και κατάρτισης πρόσκλησης και ατζέντας (θεματολογία /
περιεχόμενο συνάντησης, ομιλητές) και αποστολή των ανωτέρω στους συμμετέχοντες
δημοσιογράφους και bloggers (κατ’ ελάχιστον 3 από Ελλάδα και 4 από εξωτερικό).
3. Διευθέτηση θεμάτων μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων, οργανωτική κάλυψη με
προτεινόμενα ξενοδοχεία, διαδρομές μετάβασης κ.λπ.
4. Κάλυψη των εξόδων διαμονής και μετάβασης με επιστροφή για τουλάχιστον επτά (7) άτομα
(διαμονή για 1 βράδυ για τους Έλληνες και 2 για τους ξένους)
5. Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δέκα (10) ποδηλάτων για μία (1) ημέρα και μεταφορά αυτών από
και προς τα σημεία της εκπαιδευτικής επίσκεψης.
6. Παροχή τροφοδοσίας – διατροφής για coffee break και συγκεκριμένα εξασφάλιση καφέδων,
νερών, αναψυκτικών, βουτημάτων, κρουασάν, σάντουιτς και λοιπών εδεσμάτων στον
χώρο/χώρους της εκπαιδευτικής επίσκεψης που θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα
Αρχή (έως 10 άτομα για τουλάχιστον μία (1) ημέρα).
7. Εξασφάλιση αίθουσας χωρητικότητας 10 ατόμων για τουλάχιστον δύο (2) ώρες για τις ανάγκες
υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης των συμμετεχόντων για την εκπαιδευτική επίσκεψη κατά
μήκος της ποδηλατικής Ευρωπαϊκής Μεσογειακής Διαδρομής EuroVelo 8, σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή και ανάληψη καθηκόντων οργάνωσης των αιθουσών υποδοχής και εργασιών
(ανάρτηση αφισών, κ.τ.λ.) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του προγράμματος Interreg
Med 2014-2020.
8. Μεταφορά των συμμετεχόντων εταίρων (έως 10 άτομα) στα σημεία της εκπαιδευτικής
επίσκεψης (study tour) που θα πραγματοποιηθεί εντός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και τα οποία θα οριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
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9. Εκτύπωση προγράμματος και πληροφοριακού υλικού στους συμμετέχοντες συνοδευόμενου από
μπλοκ σημειώσεων και στυλό σε ατομικά folders που θα τους παραδίδονται κατά την
προσέλευση τους (έως 10 άτομα).
10.Παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή, εξυπηρέτηση
και πληροφόρηση συμμετεχόντων, κατάρτιση και τήρηση λίστας συμμετεχόντων –
παρουσιολόγιο με υπογραφές, διαμοίραση φακέλου συνάντησης, λήψη φωτογραφικού υλικού
τεκμηρίωσης, καταγραφή πρακτικών συνάντησης σε αγγλικά και ελληνικά).

Για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης απαιτείται από τον
ανάδοχο η ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Ειδικότερα, για την κάλυψη των αναγκών φιλοξενίας και των μετακινήσεων που περιλαμβάνονται στο
παρόν παραδοτέο (D2.7.1) απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 393/76 και του ΠΔ 339/96.

Παραδοτέο D4.1.1: Συνεισφορά στον σχεδιασμό και διανομή μιας Χάρτας για το βιώσιμο και υπεύθυνο
ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου από τον Επικεφαλή Εταίρο (Design and distribution of a
charter for sustainable and responsible cycle tourism in the MED area).
Η παρούσα δράση αφορά στο σχεδιασμό και διανομή μιας Χάρτας για το βιώσιμο και υπεύθυνο ποδηλατικό
τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου από τον Επικεφαλή Εταίρο με την υποστήριξη των υπόλοιπων
εταίρων του έργου. Η Χάρτα θα διανεμηθεί από όλους τους Εταίρους του έργου, προκειμένου να ενισχύσει
την υποστήριξη για έναν περισσότερο βιώσιμο και υπεύθυνο ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της
Μεσογείου. Επίσης, η Χάρτα θα περιλαμβάνει 10-20 βασικά σημεία, καθώς και ένα λεπτομερέστερο κείμενο
που θα εξηγεί το περιεχόμενό της, προκειμένου να αποτελέσει ένα εργαλείο μεταφορά της γνώσης που θα
έχει συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η εν λόγω Χάρτα θα υπογραφεί από όλους τους
φορείς και τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τον βιώσιμο και υπεύθυνο ποδηλατικό τουρισμό,
συμπεριλαμβάνοντας τοπικές – περιφερειακές αρχές, εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει την Αναθέτουσα αρχή για την πλήρη υλοποίηση της εν
λόγω δράσης από τον Επικεφαλή Εταίρο, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, λίστα
ενδιαφερόμενων φορέων, κλπ., για το σχεδιασμό της Χάρτας, καθώς επίσης συμβάλλοντας στη διανομή –
διάχυση, ενημέρωση και υποστήριξη του περιεχομένου της Χάρτας και όλων των απαιτούμενων ενεργειών
για την υπογραφή και ευρεία διάδοσή της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επικεφαλής
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Εταίρου και της Αναθέτουσας Αρχής. Επίσης θα αναλάβει την μετάφραση της Χάρτας στα Ελληνικά και την
εκτύπωση 10-20 έγχρωμων αντιτύπων για χρήση της Αναθέτουσας αρχής.

Παραδοτέο D4.2.1: Η διοργάνωση σεμιναρίων μεταφοράς γνώσεων σε επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται ή δύναται να δραστηριοποιηθούν στον ποδηλατικό τουρισμό (Organization of
knowledge transfer seminars for professionals).
Στο πλαίσιο του παραδοτέου D4.2.1 o Ανάδοχος θα πρέπει να διοργανώσει δύο (2) σεμινάρια μεταφοράς
γνώσεως (transfer seminars) σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ποδηλατικό τουρισμό. Ο
αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15). Τα δύο (2) αυτά σεμινάρια αποσκοπούν
στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σημαντικών φορέων για τα αποτελέσματα του έργου και τη
μεθοδολογία ανάπτυξης του ποδηλατικού τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα σεμινάρια θα
πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2019, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου, κατά τη διάρκεια
των οποίων ο Ανάδοχος αναλαμβάνει:
1. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην εύρεση των συμμετεχόντων επαγγελματιών.
2. Υποστήριξη στον καθορισμό και κατάρτισης πρόσκλησης και ατζέντας (θεματολογία /
περιεχόμενο συνάντησης, ομιλητές) και αποστολή των ανωτέρω στους συμμετέχοντες
επαγγελματίες.
3. Εξασφάλιση ενός ομιλητή για την εκδήλωση σχετικού με το αντικείμενο του θέματος.
4. Μετάφραση και διαμόρφωση στην ελληνική γλώσσα των παρουσιάσεων κοινής μεθοδολογίας
και περιλήψεων διακρατικών ενεργειών και των αποτελεσμάτων του έργου, τα οποία θα δοθούν
από το Συντονιστή και Επικεφαλής Εταίρο του έργου για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.
5. Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας για coffee break και 1 ελαφρύ γεύμα (μπουφέ) και
συγκεκριμένα εξασφάλιση καφέδων, νερών, αναψυκτικών, βουτημάτων, κρουασάν, κέικ, σνακ
και λοιπών εδεσμάτων στους χώρους των σεμιναρίων που θα οριστεί σε συνεργασία με την
Αναθέτουσα Αρχή (τουλάχιστον 15 άτομα για μία (1) ημέρα για κάθε σεμινάριο).
6. Εξασφάλιση αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον 15 ατόμων για μία (1) ημέρα ανά σεμινάριο
για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων ενημέρωσης των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με
την Αναθέτουσα Αρχή και ανάληψη καθηκόντων οργάνωσης των αιθουσών υποδοχής και
εργασιών (ανάρτηση αφισών, κ.τ.λ.) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του προγράμματος
Interreg Med 2014-2020.
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7. Εξασφάλιση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού (ηχητική εγκατάσταση, φωτισμός, projector,
οθόνη προβολής, laptop, μικροφωνική εγκατάσταση, ασύρματο μικρόφωνο, σύνδεση στο
internet) στους χώρους των σεμιναρίων που θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
8. Εκτύπωση προγράμματος και πληροφοριακού υλικού στους συμμετέχοντες συνοδευόμενου από
μπλοκ σημειώσεων και στυλό σε ατομικά folders που θα τους παραδίδονται κατά την
προσέλευση τους (τουλάχιστον 15 άτομα).
9. Παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή, εξυπηρέτηση
και πληροφόρηση συμμετεχόντων, κατάρτιση και τήρηση λίστας συμμετεχόντων –
παρουσιολόγιο με υπογραφές, διαμοίραση φακέλου συνάντησης, λήψη φωτογραφικού υλικού
τεκμηρίωσης, καταγραφή πρακτικών συνάντησης σε αγγλικά και ελληνικά).

Παραδοτέο D4.3.1: Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις σχετικά με τον ποδηλατικό τουρισμό
στην περιοχή της Μεσογείου, (Participation/contribution at national and international events).
Η παρούσα δράση αφορά στη συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις σχετικά με τον ποδηλατικό
τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου, προκειμένου να προωθηθούν διακρατικά τα αποτελέσματα του
έργου εκτός της περιοχής της Μεσογείου, δεδομένου ότι οι κύριες ενδιαφερόμενες ομάδες ποδηλατικού
τουρισμού βρίσκονται στο εξωτερικό.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίξει την Αναθέτουσα αρχή για την πλήρη υλοποίηση της εν
λόγω δράσης, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, παρουσιάσεις, αποτελέσματα, κλπ., για το έργο,
προκειμένου να συμμετάσχουν 2 τουλάχιστον άτομα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/ΠΤΑ σε τέτοιες
εκδηλώσεις στα πλαίσια του έργου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επικεφαλής Εταίρου και
της Αναθέτουσας Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος θα συλλέξει και θα διαμορφώσει αντίστοιχο με το
παραδοτέο D.2.4.1 πρωτογενές υλικό για την προβολή της περιφέρειας σχετικά με την ποδηλατική
διαδρομή (φωτογραφίες, βίντεο 1-2 λεπτών υψηλής ανάλυσης με μουσική υπόκρουση, και μια τουλάχιστον
παρουσίαση σε power point).

Παραδοτέο D4.4.1: Διοργάνωση μονοήμερων συναντήσεων εργασίας (workshops) με στόχο την
εξασφάλιση και την πιο στοχευόμενη ανάμειξη των εταίρων του έργου και των εθνικών αντιπροσώπων
αυτών (Organization of workshops with decision makers).
Η Δράση περιλαμβάνει την οργάνωση τριών (3) μονοήμερων συναντήσεων εργασίας (workshops) με 10 έως
15 συμμετέχοντες την κάθε φορά, με στόχο την εξασφάλιση και την πιο στοχευόμενη ανάμειξη των εταίρων
του έργου και των εθνικών αντιπροσώπων αυτών καθώς και λοιπών εμπλεκομένων (πχ. Περιφέρειες
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Ηπείρου, Πελοποννήσου) για την βιώσιμη ενίσχυση αναπτυξιακών πολιτικών για αποδοτικότερη
αξιοποίηση των φυσικών πόρων και της πολιτισμικής κληρονομίας στις παράκτιες και παραθαλάσσιες
περιοχές ενός βιώσιμου και υπεύθυνου παράκτιου και παραθαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της
Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα. Επίσης, θα συζητηθούν μέτρα και πολιτικές που θα μπορούσαν να
συμπεριληφθούν ως προτάσεις σε μια μεταρρυθμιστική διαδικασία για τη περαιτέρω ανάπτυξη και
βελτίωση πολιτικών στον τομέα του ποδηλατικού τουρισμού, διότι είναι απαραίτητη η εξέταση καλών
πρακτικών και τομέων πολιτικής που έχουν σχέση με το σκοπό του εργαστηρίου, και τέτοιοι μπορεί να είναι:
η υλοποίηση πιλοτικών έργων όπως σήμανση, συστήματα παρακολούθησης για τον υπολογισμό της χρήσης
και του οικονομικού αντίκτυπου της διαδρομής, εργαλείων προώθησης της διαδρομής κ.τ.λ.

Παραδοτέο:
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη διοργάνωσης τριών συναντήσεων εργασίας (workshops), κάνοντας
όλες τις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για την υλοποίηση αυτής. Επιπλέον ο Ανάδοχος θα έχει την
ευθύνη συντονισμού της εκδήλωσης, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη έμπειρων στελεχών σχετικά με
το ανωτέρω θέμα. Η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής της εκδήλωσης θα είναι η Ελληνική.
Επίσης θα καλύψει τις δαπάνες για τα ακόλουθα:
1. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην εύρεση των συμμετεχόντων φορέων.
2. Υποστήριξη στον καθορισμό και κατάρτισης πρόσκλησης και ατζέντας (θεματολογία /
περιεχόμενο συνάντησης, ομιλητές) και αποστολή των ανωτέρω στους συμμετέχοντες.
3. Εξασφάλιση ενός ομιλητή σχετικού με το θέμα.
4. Δημοσιότητα εκδήλωσης (σύνταξη και διανομή δελτίου τύπου πριν και μετά την εκδήλωση).
5. Παραγωγή και διανομή folders, μπλοκ σημειώσεων και στυλό, ατζέντα εκδήλωσης (10-15
συμμετέχοντες).
6. Παραγωγή πληροφοριακού υλικού εκδήλωσης: 10 Αφίσες που θα φέρουν κατ’ ελάχιστον τα
λογότυπα του έργου και του προγράμματος, την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της
εκδήλωσης, τον χώρο διεξαγωγής και τον τίτλο της εκδήλωσης (τεχνικά χαρακτηριστικά:
διάσταση Α3+, εκτύπωση 4χρωμία, χαρτί 140gr).
7. Παροχή καφέ, αναψυκτικών, σνακ και λοιπών εδεσμάτων για 10-15 άτομα σε κάθε συνάντηση
εργασίας. Τα προϊόντα που θα προσφέρονται σε αυτό θα επιλεγούν σε συνεννόηση με την
Αναθέτουσα Αρχή.
8. Εξασφάλιση και προετοιμασία αίθουσας χωρητικότητας τουλάχιστον ογδόντα (10-15) ατόμων,
με την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ομαλή υλοποίηση της εκδήλωσης.
Κατ’ ελάχιστό η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει: μικροφωνική εγκατάσταση, προβολέα
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(projector), ηλεκτρονικό υπολογιστή, κλιματισμό. Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει κατ’
ελάχιστο: προβολέα (projector), ηλεκτρονικό υπολογιστή, κλιματισμό
9. Παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή,
εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων, κατάρτιση και τήρηση λίστας συμμετεχόντων
– παρουσιολόγιο με υπογραφές, διαμοίραση φακέλου συνάντησης, λήψη φωτογραφικού
υλικού τεκμηρίωσης, καταγραφή πρακτικών συνάντησης σε αγγλικά και ελληνικά).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην τεχνική του προσφορά να παραθέσει συμπληρωμένο τον πίνακα συμμόρφωσης
της παρακάτω παραγράφου και επιπλέον συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας και προσέγγισης που θα
ακολουθήσει για την υλοποίηση της σύμβασης, στην οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρει:


Την σε βάθος κατανόηση του για το αντικείμενο, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του Έργου
(έως 3 σελίδες)



Περιγραφή των πηγών και του τρόπου συλλογής, αξιολόγησης και σύνθεσης του διαθέσιμου και
απαιτούμενου πληροφοριακού υλικού (έως 2 σελίδες)



Την πληρότητα και επάρκεια της αντίληψής του σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση
του Έργου και τον τρόπο προσέγγισής τους (έως 1 σελίδα)



Την αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την
Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς ή ενδιαφερόμενους.
Ειδικότερα, ο ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή την Ομάδα έργου που
θα σχηματίσει για την υλοποίηση της σύμβασης, την ιδιότητά τους και τη συσχέτισή τους με τα
παραδοτέα. Στην ομάδα έργου από πλευράς αναδόχου θα πρέπει να ορίζεται σαφώς ο υπεύθυνος
διοίκησης της ομάδας έργου καθώς επίσης και ο υπεύθυνος ποιότητας, παραθέτοντας και τα
αντίστοιχα προσόντα όλων των μελών (βιογραφικά σημειώματα) (έως 2 σελίδες)



Την αποτύπωση στα διάφορα στάδια - φάσεις του έργου σε ένα αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Έργου
και επισήμανση κρίσιμων οροσήμων (έως 1 σελίδα)



Την πιθανή χρήση καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης του έργου και περιγραφή πιθανών
επιπλέον υπηρεσιών που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο του Έργου και που κατά την
αντίληψη του είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση του. (έως 1 σελίδα)

Σημείωση: Το σύνολο των παραπάνω αναφορών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 10 σελίδες (με μέγεθος
γραμματοσειράς 12pt, παράγραφοι μονού διαστήματος) επί ποινή αποκλεισμού. Στον περιορισμό αυτό
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(των 10 σελίδων) δεν περιλαμβάνονται το προφίλ της εταιρίας, τα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας
έργου και ο πίνακας συμμόρφωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αριθ.
Παραδοτέου

D2.4.1

D2.5.1

D2.6.1

D2.7.1

D4.1.1

D4.2.1

D4.3.1

D4.4.1

Τίτλος του παραδοτέου

Υποχρεωτική Απαίτηση

Σχεδιασμός και παραγωγή - εκτύπωση
ενημερωτικού φυλλαδίου τόσο για την
προβολή του έργου, όσο και για την
προώθηση των δράσεών του (Promotional
and Project Brochures)
Στρατηγικές προώθησης των δράσεων του
έργου με δελτία τύπου στον έντυπο τύπο και
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Press work
and Social Media Campaign)
Δημιουργία εκδηλώσεων για την προώθηση
και προβολή του έργου και των δράσεων
του (Organization of Promotional Events)
Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων
για δημοσιογράφους και bloggers στην
περιοχή παρέμβασης του έργου
(Organization of study tours)
Συνεισφορά στον σχεδιασμό και διανομή
μιας Χάρτας για το βιώσιμο και υπεύθυνο
ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της
Μεσογείου από τον Επικεφαλή Εταίρο
(Design and distribution of a charter for
sustainable and responsible cycle tourism in
the MED area)
Η διοργάνωση σεμιναρίων μεταφοράς
γνώσεων σε επαγγελματίες που
δραστηριοποιούνται ή δύναται να
δραστηριοποιηθούν στον ποδηλατικό
τουρισμό (Organization of knowledge
transfer seminars for professionals)
Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές
εκδηλώσεις σχετικά με τον ποδηλατικό
τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου,
(Participation/contribution at national and
international events)
Διοργάνωση μονοήμερων συναντήσεων
εργασίας (workshops) με στόχο την
εξασφάλιση και την πιο στοχευόμενη
ανάμειξη των εταίρων του έργου και των
εθνικών αντιπροσώπων αυτών (Organization
of workshops with decision makers)

Απάντηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D2.4.1
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D2.5.1
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D2.6.1
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D2.7.1
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D4.1.1

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D4.2.1

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D4.3.1
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές τoυ Παραρτήματος Ι
της διακήρυξης για το παραδοτέο
D4.4.1

Ο ανωτέρω πίνακας συμμόρφωσης θα φέρει υποχρεωτικά μονογραφή και σφραγίδα του προσφέροντος,
επί ποινή αποκλεισμού.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και με τις
οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείξεις της ομάδας έργου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. που
θεωρούνται δεσμευτικές για την επιτυχή εφαρμογή και υλοποίηση των ανωτέρω.
Η συνολική διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη
λήξη του έργου MEDCYCLETOUR, ήτοι έως 31-12-2019. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί (παραταθεί) η
συνολική διάρκεια του έργου θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και η ημερομηνία λήξης των υπηρεσιών της
σύμβασης, χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου αυτής.
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Στη συνέχεια παρατίθεται το χρονοδιάγραμμα των πακέτων εργασίας του έργου το οποίο καθορίζει και τη
συνολική διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους δράσεων. Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους
δράσεων των πακέτων εργασίας είναι δυναμικό και εξαρτάται κατά περίπτωση από την πρόοδο των
εργασιών όλων των εταίρων του έργου. Κατά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο θα οριστούν οι
ημερομηνίες παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων αυτής όπως θα έχουν διαμορφωθεί έως τότε. Ωστόσο,
οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να προσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ανάλογα με τις
ανάγκες του έργου. Οι τροποποιήσεις αυτές θα κοινοποιούνται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς
τον ανάδοχο, ο οποίος θα οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.
year month/
Deliverabl
e
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D2.5.1
D2.6.1
D2.7.1
D4.1.1
D4.2.1
D4.3.1
D4.4.1

2018
1

2

3

4

5

6

7

2019
8

9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

18PROC003072014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2018-05-10
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ενάριθμος ΠΔΕ 2017ΕΠ30120000). Η εκτιμώμενη αξία
σύμβασης ανέρχεται σε ευρώ, με ΦΠΑ: 58.300€ . Παρακάτω παρατίθεται ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών
ανά παραδοτέο:
Πακέτο
Εργασίας

Αριθ.
Παραδοτέου
D2.4.1

D2.5.1

WP 2
D2.6.1

D2.7.1

D4.1.1

D4.2.1

WP 4
D4.3.1

D4.4.1

Τίτλος του παραδοτέου
Σχεδιασμός και παραγωγή - εκτύπωση ενημερωτικού
φυλλαδίου τόσο για την προβολή του έργου, όσο και
για την προώθηση των δράσεων του (Promotional and
Project Brochures)
Στρατηγικές προώθησης των δράσεων του έργου με
δελτία τύπου στον έντυπο τύπο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Press work and Social Media
Campaign)
Δημιουργία εκδηλώσεων για την προώθηση και
προβολή του έργου και των δράσεων του
(Organization of Promotional Events)
Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για
δημοσιογράφους και bloggers στην περιοχή
παρέμβασης του έργου (Organization of study tours)
Συνεισφορά στον σχεδιασμό και διανομή μιας Χάρτας
για το βιώσιμο και υπεύθυνο ποδηλατικό τουρισμό
στην περιοχή της Μεσογείου από τον Επικεφαλή
Εταίρο (Design and distribution of a charter for
sustainable and responsible cycle tourism in the MED
area)
Η διοργάνωση σεμιναρίων μεταφοράς γνώσεων σε
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή δύναται να
δραστηριοποιηθούν στον ποδηλατικό τουρισμό
(Organization of knowledge transfer seminars for
professionals)
Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις σχετικά
με τον ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της
Μεσογείου, (Participation/contribution at national and
international events)
Διοργάνωση μονοήμερων συναντήσεων εργασίας
(workshops) με στόχο την εξασφάλιση και την πιο
στοχευόμενη ανάμειξη των εταίρων του έργου και των
εθνικών αντιπροσώπων αυτών (Organization of
workshops with decision makers)

Προϋπολο
γισμός
(με ΦΠΑ)

Σύνολο Π/Υ
ανά Πακέτο
Εργασίας

5.000€

6.000€
52.550€
23.000€
18.550€

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

750€

1.000€
5.750€
2.500€

1.500€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Το παραδοτέο κάθε υπηρεσίας θα πρέπει να αποτυπώνεται σε μια έκθεση αναφοράς (deliverable report).
Όλα τα παραδοτέα κείμενα θα είναι στην αγγλική γλώσσα ενώ θα περιλαμβάνεται και επιτελική σύνοψη
στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. O τόπος υλοποίησης συναντήσεων,
συνεντεύξεων και λοιπών επαφών που απαιτηθούν θα είναι εντός της χωρικής ενότητας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και είναι υποχρεωτική η παρουσία του αναδόχου.
Η παραλαβή όλων των παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της
Σύμβασης που θα ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών (παραλαβής των παραδοτέων) ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΠΤΑ
- ΠΔΕ, Διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, Τ.Κ. 26441, Πάτρα). Δαπάνες οι οποίες θα
προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για συναντήσεις με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders)
και την ομάδα έργου ΠΤΑ-ΠΔΕ βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τακτική επικοινωνία με την ομάδα έργου ΠΤΑ/ΠΔΕ στα γραφεία της ΠΔΕ
σύμφωνα με τις ειδοποιήσεις της ομάδας έργου και τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Η επιλογή των
χώρων των συναντήσεων, της τροφοδοσίας (catering), των προωθητικών μέσων, του χρόνου και των
αποδεκτών του συνόλου του επικοινωνιακού υλικού του έργου, τελούν υπό την έγκριση της αναθέτουσας
αρχής και σε κάθε περίπτωση θα προηγείται συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας έργου.
Για

όλες τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της σύμβασης θα παραδοθεί πλήρες

τεκμηριωτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αποδεικτικά
αποστολής της πρόσκλησης στους ενδιαφερόμενους, το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τη λίστα των
συμμετεχόντων με τις υπογραφές (ανά ημέρα), τις ομιλίες / παρουσιάσεις των εκδηλώσεων, τα πρακτικά
(minutes), φωτογραφικό υλικό κλπ.
Σε κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας και επικοινωνίας (π.χ. παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
παρουσιάσεις, δελτία τύπου κλπ) θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του
Προγράμματος Interreg Med 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.) για τις
οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος.
Για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης απαιτείται από τον
ανάδοχο η ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Ειδικότερα, για την κάλυψη των
αναγκών φιλοξενίας και των μετακινήσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν παραδοτέο (D2.7.1)
απαιτείται η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 393/76 και του ΠΔ 339/96.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα14 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50051
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: N.E.O. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ / ΠΑΤΡΑ
/ ΤΚ 26441
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κος Παπαχριστόπουλος Ευστάθιος
- Τηλέφωνο: 2613-613651, 2613-613670
- Ηλ. ταχυδρομείο: spapaxristopoulos@ptapde.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.ptapde.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
"Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και υπηρεσιών διοργανώσεων και επικοινωνίας για την
υλοποίηση των πακέτων εργασίας 2 και 4 του έργου MEDCYCLETOUR του προγράμματος Interreg
Med."
CPV:
- 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
και δευτερευόντως 22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά
έντυπα
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [υπηρεσίες]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

14

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι15 :
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση16;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε
και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

15
16

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[.....]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από
250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
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β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο17:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους18;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

17
18

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο

Απάντηση:
[……]
[……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την [……]
εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ19
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α
και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε
ένα από τους οικονομικούς φορείς.

19

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο
(ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες20
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση21·
2. δωροδοκία22,23·
3. απάτη24·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες25·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας26·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων27.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή

20

21

22
23

24

25

26

27

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Όπως 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).
Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν.
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά
µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με
το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
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οποιουδήποτε προσώπου28 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν ναι, αναφέρετε30:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]29

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

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]31
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
32
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν33: [……]

28

29
30
31
32

33

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην
εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης34, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;35

34

35

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών
κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος
ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν
από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: εγγράφων): 36
[……][……][……]

36

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου37;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε
από
τις
ακόλουθες
38
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της

37

38

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)
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επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις39
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα40;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων41, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης42;
[...................…]
39
40

41
42

Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68
παρ. 2 ν. 3863/2010 .
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Πρβλ άρθρο 48.
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια43 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει [] Ναι [] Όχι
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις

43

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
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αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200544:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

44

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79
παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση
ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής45; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

45

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
α) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς46
(2013-2017), ο οικονομικός φορέας έχει
υλοποιήσει τουλάχιστον ένα έργο ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας (Interreg) συναφούς
αντικειμένου
β) ο οικονομικός φορές διαθέτει εμπειρία στη
διοργάνωση
εκδηλώσεων
εκπαιδευτικών
workshops/transfer seminars
γ) ο οικονομικός φορέας διαθέτει 5μελή ομάδα
έργου για την υλοποίηση της σύμβασης
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες47, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας και τη διοίκηση της
ομάδας έργου

Απάντηση:

α) [] Ναι [] Όχι

β) [] Ναι [] Όχι

γ) [] Ναι [] Όχι

[……..........................]

[……]

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
48
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:

46

47

48

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία
έτη.
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα,
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται49, εκτός
εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν50.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

49
50

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για
την εν λόγω πρόσβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(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:
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 έργο MEDCYCLETOUR, σύμφωνα με τη αριθ. ………………………… διακήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ.
Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω
οικονομικούς όρους.
Πακέτο
Αριθ.
Εργασίας Παραδοτέου

Περιγραφή

D2.4.1

Σχεδιασμός και παραγωγή - εκτύπωση
ενημερωτικού φυλλαδίου τόσο για την
προβολή του έργου, όσο και για την
προώθηση των δράσεων του (Promotional
and Project Brochures)

D2.5.1

Στρατηγικές προώθησης των δράσεων του
έργου με δελτία τύπου στον έντυπο τύπο
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Press
work and Social Media Campaign)

D2.6.1

Δημιουργία
εκδηλώσεων
για
την
προώθηση και προβολή του έργου και των
δράσεων του (Organization of Promotional
Events)

WP 2

D2.7.1

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων
για δημοσιογράφους και bloggers στην
περιοχή
παρέμβασης
του
έργου
(Organization of study tours)
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D4.1.1

Συνεισφορά στον σχεδιασμό και διανομή
μιας Χάρτας για το βιώσιμο και υπεύθυνο
ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της
Μεσογείου από τον Επικεφαλή Εταίρο
(Design and distribution of a charter for
sustainable and responsible cycle tourism in
the MED area)

D4.2.1

Η διοργάνωση σεμιναρίων μεταφοράς
γνώσεων
σε
επαγγελματίες
που
δραστηριοποιούνται ή δύναται να
δραστηριοποιηθούν στον ποδηλατικό
τουρισμό (Organization of knowledge
transfer seminars for professionals)

D4.3.1

Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές
εκδηλώσεις σχετικά με τον ποδηλατικό
τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου,
(Participation/contribution at national and
international events)

D4.4.1

Διοργάνωση μονοήμερων συναντήσεων
εργασίας (workshops) με στόχο την
εξασφάλιση και την πιο στοχευόμενη
ανάμειξη των εταίρων του έργου και των
εθνικών
αντιπροσώπων
αυτών
(Organization of workshops with decision
makers)

WP 4

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ......................................................
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού.

Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία)

Σελίδα 75

18PROC003072014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 2018-05-10
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Ν.Π.Ι.Δ.

Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ:2613 613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MEDCYCLETOUR ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG MED

Στην Πάτρα σήμερα την …………………, ημέρα ………………., στην έδρα του ΠΤΑ-ΠΔΕ μεταξύ:
Αφενός του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το οποίο εδρεύει στην Πάτρα και επί της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32
& Αμερικής, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα , δυνάμει
α) του Νόμου 2218/94 (ΦΕΚ 90/13.6.1994), άρθρ. 54, που αφορά στη Διοίκηση των Περιφερειακών Ταμείων
Ανάπτυξης στα Όργανα και στις αρμοδιότητες αυτών (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/95 άρθρ. 12 παρ.
10 και με τον Ν. 2503/97 άρθρ. 4 παρ. 3)
β) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και το οποίο στο εξής θα καλείται «Εργοδότης»
και
Αφετέρου της εταιρίας …………………………, η οποία εδρεύει στην …………… (πόλη, διεύθυνση), με
ΑΦΜ ………………….., Δ.Ο.Υ. …………………….., όπως εκπροσωπείται στο παρόν από τον …………………………
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα), δυνάμει της ………………………………..
(απόφαση οργάνου διοίκησης), καλούμενου εφεξής για λόγους συντομίας «Ανάδοχος».

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και
Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό
40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
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5. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης των
χρηματικών ποσών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-10).
6. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη
χαρτοσήμου»
7. Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
9. To Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-32014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
10. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (Α 43) και του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013
(ΦΕΚ 167 Α) σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.
11. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το ν.
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-11-2011) όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.2β, του άρθρου 238, του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012).
13. Την υπ. αριθ. ……………….. (ΑΔΑΜ ………………) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
14. Την υπ. αριθ. ……………. Απόφαση Προκήρυξης (ΑΔΑΜ ……………………….).
15. Την υπ. αριθ. …………….. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ …………………………..).
16. Την υπ. αριθ. πρωτ. ΠΤΑ ……………………… προσφορά της εταιρίας ………………………..
17. Την υπ. αριθ. ……………….. Απόφαση κατακύρωσης (ΑΔΑΜ …………………………).
18. Την υπ. αριθ. ………………………… πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης.
19. Την υπ. αριθ. ……………… Απόφαση ορισμού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (ΑΔΑ …….).

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
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Άρθρο 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΙΜΗ
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην παροχή των κάτωθι υπηρεσιών/παραδοτέων:
Πακέτο
Εργασίας

Αριθ.
Παραδοτέου

Τίτλος του παραδοτέου

D2.4.1

Σχεδιασμός και παραγωγή - εκτύπωση ενημερωτικού
φυλλαδίου τόσο για την προβολή του έργου, όσο και
για την προώθηση των δράσεων του (Promotional and
Project Brochures)

D2.5.1

Στρατηγικές προώθησης των δράσεων του έργου με
δελτία τύπου στον έντυπο τύπο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (Press work and Social Media
Campaign)

D2.6.1

Δημιουργία εκδηλώσεων για την προώθηση και
προβολή του έργου και των δράσεων του
(Organization of Promotional Events)

D2.7.1

Η διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων για
δημοσιογράφους και bloggers στην περιοχή
παρέμβασης του έργου (Organization of study tours)

D4.1.1

Συνεισφορά στον σχεδιασμό και διανομή μιας Χάρτας
για το βιώσιμο και υπεύθυνο ποδηλατικό τουρισμό
στην περιοχή της Μεσογείου από τον Επικεφαλή
Εταίρο (Design and distribution of a charter for
sustainable and responsible cycle tourism in the MED
area)

D4.2.1

Η διοργάνωση σεμιναρίων μεταφοράς γνώσεων σε
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή δύναται να
δραστηριοποιηθούν στον ποδηλατικό τουρισμό
(Organization of knowledge transfer seminars for
professionals)

D4.3.1

Συμμετοχή σε διεθνείς και εθνικές εκδηλώσεις σχετικά
με τον ποδηλατικό τουρισμό στην περιοχή της
Μεσογείου, (Participation/contribution at national and
international events)

D4.4.1

Διοργάνωση μονοήμερων συναντήσεων εργασίας
(workshops) με στόχο την εξασφάλιση και την πιο
στοχευόμενη ανάμειξη των εταίρων του έργου και των
εθνικών αντιπροσώπων αυτών (Organization of
workshops with decision makers)

WP 2

WP 4
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σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων που περιγράφονται στην
υπ. αριθ. ……………….. διακήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ και την προσφορά του αναδόχου.
Η έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης και ισχύει σαν όρος αυτής.
Το καταβαλλόμενο τίμημα για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε ευρώ …………………….
(…………) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Καθαρή αξία: …………………….€
ΦΠΑ (24%): ……………………..€
Άρθρο 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται διάστημα ………………………… από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης και έως τη λήξη του έργου MEDCYCLETOUR, ήτοι έως 31-12-2019. Σε περίπτωση παράτασης της
ημερομηνίας λήξης του έργου MEDCYCLETOUR η σύμβαση παρατείνεται αυτοδίκαια για ισόχρονη διάστημα
χωρίς την αύξηση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ. αριθ. ……………….. εγγυητική
επιστολή, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.,
ήτοι αξίας ………………. ευρώ, του ………………………………………………., με ημερομηνία έκδοσης ……………………….
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Άρθρο 4ο
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 208 του Ν. 4412/2016
από την επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ή κατά τη σύναψη της σύμβασης.
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Για κάθε υπηρεσία του άρθρου 1 της παρούσας θα παραδίδεται στην επιτροπή έκθεση αναφοράς
(deliverable report) στην αγγλική γλώσσα με επιτελική σύνοψη στην ελληνική γλώσσα, τόσο σε έντυπη όσο
και σε ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα. Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης
καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου και σε κάθε περίπτωση η
παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών από πλευράς αναδόχου ολοκληρώνεται πριν την ημερομηνία λήξης
του έργου MEDCYCLETOUR. Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος καταθέτει αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων, το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
Οποιαδήποτε μεταβολή του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των ενδιάμεσων παραδοτέων τελεί υπό την
κρίση της ανωτέρω επιτροπής και θα κοινοποιείται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο,
ο οποίος και οφείλει να συμμορφώνεται με αυτή.
Τόπος παράδοσης: η έδρα της αναθέτουσας αρχής.
Τον ανάδοχο βαρύνουν τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Άρθρο 5ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την εξόφληση του ποσού της συμβατικής αξίας των
παραδοτέων μετά την οριστική παραλαβή αυτών (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής),
ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για
τη πληρωμή του αναδόχου» του ν.4412/2016 (Α' 147), από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σύμφωνα με την καθιερωμένη
διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, υπό
την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο
δικαιολογητικών.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα
υπογραφής της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με:
•

Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.),

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν.4013/2011, για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
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•

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
•

Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.),

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και την ΥΑ 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ
969Β/2017), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ.
•

Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα

με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
•

Παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2αα,2ββ του άρθρου 64 του

Ν.4172/2013(ΦΕΚ 167Α΄) επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ετών ……………….. και συγκεκριμένα τον Κ.Α. …………………………….

Άρθρο 6ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Για την συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Άρθρο 7ο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ.
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Άρθρο 8ο
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα.

Άρθρο 9ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως,
παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε
άλλου μέσου απόδειξης.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή
(σύμβαση).
Για κάθε γενικά ζήτημα που δεν προβλέπεται από την διακήρυξη και για κάθε παράβαση των όρων της
σύμβασης, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)».
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους
δύο συμβαλλόμενους.
Πάτρα, 8 Μαΐου 2018

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Στάθης Παπαχριστόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής
Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων

Χρήστος Τζομάκας
Διευθυντής ΠΤΑ/ΠΔΕ
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