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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ:  

A) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” 

 

 

 

 

1.  ΑΠΟΦ ΑΣΗ  

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 

 

http://www.ptapde.gr/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ν.Π.Ι.Δ 
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 

Τ.Κ. 26441, Πάτρα 

Πληροφορίες: Ε. Παπαχριστόπουλος 
Τηλ.: 2613 613670 

Fax: 2610 461126 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
 

 
Πάτρα,   17/10/2017 

Αριθ. Πρωτ.: 2400 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροπο-

ποίηση 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 ρυθ-

μίσεις 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.  

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 τρο-

ποποιήθηκε 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 χαρτοσή-

μου» 

7. Τον Ν.4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147 A΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρμογή 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 Νο-

μικών 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. 94/9-1-2017 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί συγκρότησης τριμελούς 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών με προϋπολογισμό έως του ποσού των 60.000€ πλέον ΦΠΑ για 

το έτος 2017 (ΑΔΑ: 6ΟΤΚΟΡΕΒ-ΖΩΣ). 
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14. Την υπ. αριθ. 96/9-1-2017 Απόφαση Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί συγκρότησης τριμελούς 

επιτροπής ενστάσεων του ΠΤΑ για το έτος 2017 (ΑΔΑ: 6ΖΚΩΟΡΕΒ-5ΚΧ). 

15. Την υπ’ αριθμ. 4/2017 (ΑΔΑ 676Ρ7Λ6-ΚΑΥ) απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής 

Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αποδοχή υλοποίησης 

του έργου «Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Creative Districts) – 

CREADIS3».  

16. Την υπ. αριθ. 32η/23-2-2017 Απόφαση της 4ης συνεδρίασης έτους 2017 του Περιφερειακού Συμβου-

λίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί ανάθεσης επίβλεψης και υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

έργου «Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Creative Districts) – 

CREADIS3» στο ΠΤΑ-ΠΔΕ.  

17. Την υπ’ αριθ. 14η Απόφαση της 3ης/06-03-2017 Συνεδρίασης ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ περί αποδοχής της 

ανάθεσης στο ΠΤΑ-ΠΔΕ της επίβλεψης και υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “Δημιουργικές Περιοχές 

έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Creative Districts) – CREADIS3” για λογαριασμό της ΠΔΕ 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 52η Απόφαση της 9ης/29-09-2017 Συνεδρίασης ΔΣ 

του ΠΤΑ/ΠΔΕ (ΑΔΑ: 6ΠΙΥΟΡΕΒ-ΞΕ6). 

18. Το από 28-02-2017 υπογραμμένο “Subsidy Contract” μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Regional 

Government of the Basque Country) και της Διαχειριστικής Αρχής: Managing Authority of the 

European Territorial Cooperation Programme Interreg Europe (PGI02367) και, το από 26-07-2017 

υπογραμμένο “Project Partnership Agreement” μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Regional 

Government of the Basque Country) και του ΠΤΑ/ΠΔΕ που συμμετέχει ως εταίρος (PP-6) εκ μέρους 

της ΠΔΕ που αφορά στο Έργο CREADIS3. 

19. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο (Application Form – version 5), τον προϋπολογισμό του Έργου 

CREADIS3 – Interreg Europe, με κωδικό έργου PGI02367 και, συγκεκριμένα την κατηγορία δαπανών 

“external expertise and services” και ΚΑ 61.01.00.1421. 

20. Τα υπ. αριθ. πρωτ. 221797/1153/09-08-2017 (1874/10-08-2017 ΠΤΑ/ΠΔΕ) και 263316/1345/27-09-

2017 (2191/28-09-2017 ΠΤΑ/ΠΔΕ) έγγραφα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της ΠΔΕ. 

21. Το υπ’ αρ. πρωτ. 2372/16-10-2017 αίτημα του Τμ. Β’ του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑΜ 17REQ002094883). 

22. Την υπ’ αριθμό πρωτ. 2399/17.10.17 (ΑΔΑΜ 17REQ002105598) Απόφαση έγκρισης Διάθεσης Πίστω-

σης. 

 

                 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 

1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ: 

Α) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Β) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3”».  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων 

πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (33.652,80€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έτος 2017 (ΚΑ 

61.01.00.1421) που υπάρχει σχετική πίστωση και τελικώς θα βαρύνει την κατηγορία δαπανών 

“external expertise and services” του έργου CREADIS3. Συγκεκριμένα, το παραπάνω ποσό κατανέμε-

ται αναλόγως των αντίστοιχων υπηρεσιών σε: ομάδα υπηρεσιών Α) είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 

(25.000,00€) & ομάδα υπηρεσιών Β) οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(8.652,80€). 

Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ www.ptapde.gr, στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, στον ιστότοπο του Προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ). 

2. Την έγκριση των γενικών όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, που ρητά αναφέρονται στα παραρ-

τήματα Α’ και Β’ αντιστοίχως, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

http://www.ptapde.gr/
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3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών επί της 

οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 , ΤΚ 26441, Πάτρα την 01-11-2017, ημέρα Τετάρτη και, ώρα 10:00 

π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 31-10-2017 και 

ώρα 15:00 μ.μ.  

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΤΑ-

ΠΔΕ και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας δια-

γωνισμών, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης ανά 

ομάδα (Α και Β) που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπό-

σπαστο μέρος της προκήρυξης αυτής. 

 

• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

• Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

 

Αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Πάτρα, τηλ 2613 613690 αρμόδια κα Κουκουλομμάτη Κατερίνα. 

 

Ο Προϊστάμενος Τμ.Β’  

του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Ευστάθιος Παπαχριστόπουλος 

Ο Δ/ντής του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

 

Χρήστος Τζομάκας 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών 

 

Συνημμένα:  

• Γενικοί όροι διαγωνισμού: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

• Τεχνικές Προδιαγραφές: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

• Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

• Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ:  

A) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” 

 

 

 

 

2.  ΠΑΡΑΡΤ ΗΜΑ Α ’  

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613 613690 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr




 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 «Υποψήφιος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση οικονομικών φορέων που υποβάλλει 

προσφορά.  

 

«Ανάδοχος ή προμηθευτής» : Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού και συνάπτει σύμβαση με την Α.Α για την υλοποίηση της σύμβασης, σύμφωνα 

με  τον τρόπο και την διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

 

«Αναθέτουσα αρχή (Α.Α)» : Στον παρόντα διαγωνισμό Α.Α  είναι το Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό και η 

οποία θα υπογράψει με τον ανάδοχο την σύμβαση. 

 

«Αντικείμενο του Διαγωνισμού»: Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για 

την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου με θέμα: ΠΑΡΟΧΗ: A) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ “CREADIS3”. Ειδικότερα τo αντικείμενο των υπηρεσιών και οι τεχνικές προδιαγραφές 

περιγράφονται στο Παράρτημα Β’. 

 

 «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αποσφράγισης & αξιολόγησης των προσφορών»: Το 

αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της Α.Α  για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιο-

λόγηση των προσφορών,  τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την γνωμοδότηση 

για κάθε σχετικό ζήτημα, την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών ανά ο-

μάδα, καθώς και την εισήγηση-πρόταση προς το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, 

για την έγκριση των πρακτικών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού. Συγκροτείται  και λειτουργεί  σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 

περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, 

αποτελείται δε από τρία μέλη τουλάχιστον  (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

 





 

 

«Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε)»: Το αρμόδιο συλλογικό  γνωμοδοτικό όργανο 

της Α.Α που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών 

που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, κατά τα διάφορα στάδια του διαγωνι-

σμού μέχρι την απόφαση της κατακύρωσης. Συγκροτείται  και λειτουργεί  σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί συγκρότησης, ορισμού μελών και λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία ή πέντε μέλη  τα οποία είναι 

διαφορετικά από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρ. 221 Ν. 4412/2016).  

 

 «Τεύχη Διαγωνισμού»: η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σ’ αυτήν παραρτήματα, που 

εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων 

διενεργείται ο συγκεκριμένος διαγωνισμός.  

 

«Προσφορά»: η προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την τεχνική προ-

σφορά και την οικονομική προσφορά, ανά ομάδα.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το Τεύχος του Διαγωνισμού από το διαδίκτυο, 

στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 

www.ptapde.gr.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Επιστη-

μονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του ΠΤΑ ΠΔΕ  (κ. Παπαχριστό-

πουλος, email: spapaxristopoulos@ptapde.gr,  τηλ. 2613-613670) το αργότερο τέσσερεις (4) 

ημέρες πριν από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών εφόσον οι διευ-

κρινίσεις έχουν  ζητηθεί έγκαιρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016) 

1) Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης  δημόσιας  σύμβασης, πρέπει 

να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας  που ορίζεται στα έγγραφα 

της παρούσας. 

http://www.ptapde.gr/
mailto:spapaxristopoulos@ptapde.gr




 

 

2) Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Περιφε-

ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Α-

μερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη 

(από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-

σφορών, 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και μέχρι 15:00 μ.μ. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρ-

θρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

3) Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παρα-

δίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγ-

γραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 

4) Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή 

να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

5) Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον  οικονομικό φορέα 

ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο  αυτών. 

6) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρε-

ωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρό-

σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζε-

ται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοι-

βής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  (άρθρ.25 του Ν. 4412/2016 ) 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών 

εγκατεστημένα :  

α) σε κράτος –μέλος της Ένωσης, 

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





 

 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανά-

θεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές ση-

μειώσεις του σχετικού με την ένωση προσαρτήματος Ι, της ως άνω συμφωνίας  , καθώς 

και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ του παρόντος άρθρου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-

σης Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 97 του Ν.4412/16 ) 

1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζό-

μενους για εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες από την επομένη της διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης. 

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν 

από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο 

χρονικό διάστημα. 

3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφο-

ράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέ-

τουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπη-

ρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέ-

ξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περί-

πτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

4. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (άρθρ.75 του Ν. 4412/2016) 

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστη-

ριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις 

αυτών, που ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα αυτή στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει 

της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο 

άρθρ. 19 του Ν. 4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-77 του Νόμου αυτού. 

 





 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρ.73 του Ν. 4412/2016) 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 

του Ν. 4412/2016):  

1. Εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

• 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.  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέ-

μησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδο-

κίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δί-

καιο του οικονομικού φορέα.  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονο-

μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 

(Α’48).  

• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ό-

πως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουρ-

γία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρα-

τίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-

τες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το Ν. 3691/2008 (Α’166).  

• 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 προστα-

σία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).  

 





 

 

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:  

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ 

και ΕΕ) τους διαχειριστές.  

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα  

μέλη του Δ.Σ.  

2. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δρα-

στηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

3. Αν η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού.  

4. Αν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016  

5. Αν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώ-

δους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.  

6. Αν έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφά-

σεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

7. Αν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώ-

θηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.  

8. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφο-

ρών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να εφαρμόζεται όταν 

ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους.  





 

 

9. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που α-

παιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

10. Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  

11. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος των.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 -  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( άρθρ. 79,93  του Ν.4412/16)  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού,  

μαζί με την προσφορά τους ανά ομάδα, τα εξής δικαιολογητικά: 

 

 (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  (Α' 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία:  

α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους : 

•  Δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδι-

κήματα: 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της από-

φασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕΙ 300 της 11/11/2008 σ.342) . 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμη-

σης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των ή των Κρατών - Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 

1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο ε-

θνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα. 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27/10/1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48), 

- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό-

τητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της 





 

 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α-

πόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

- 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 τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομι-

μοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρο-

μοκρατίας (EE L 309 της 25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α 166), 

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των 

ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατά-

σταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15/04/2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 

4198/2013 (Α 2015). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο 

εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοι-

κητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή έχει ε-

ξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως Α) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και 

Ο.Ε., Ε.Ε., του διαχειριστές, Β) στις Περιπτώσεις Α.Ε., τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

 

 Δεν έχει αθετήσει όσον αφορά τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-

σης 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, 

 Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις στη παρ.2 του άρθρου 18, του 

Ν.4412/2016. 

 Δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκ-

καθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικα-





 

 

στήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει ανα-

στείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε α-

νάλογη κατάστασης προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνι-

κές διατάξεις νόμου, 

 Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους Οικονομικούς Φορείς με στόχο της στρέ-

βλωση του ανταγωνισμού, 

 Δεν βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 

24 του ν.4412/2016 (Α'147), η οποία δε μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με 

άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

 Δεν βρίσκεται σε κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από τη πρότερη συμμε-

τοχή των οικονομικών φορέων κατά τη προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμ-

βασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.4412/2016 (Α'147), η οποία δε μπορεί 

να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, 

 Δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ου-

σιώδους απαίτησης προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης 

με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέ-

λεσμα τη πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη παροχή των πληροφο-

ριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

τη πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 79 του ν.4412/2016 (Α'147), 

 Δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-

σεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέ-

χεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

ή να παράσχει εξ αμέλειας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεά-

σουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την α-

νάθεση, 

 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητα του. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

 H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της ο-

ποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται. 





 

 

γ) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

παραπάνω δικαιολογητικών.  

(2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον δια-

γωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

(3) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 

Για συμμετέχοντες Φυσικά Πρόσωπα: 

Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές 

του.  

 

Για συμμετέχοντες (με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

 ΦΕΚ σύστασης, 

 Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν 

δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 

κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπρο-

σώπησης του νομικού προσώπου, 

 Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέ-

χεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υπο-

ψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά 

απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντί-

κλητος, 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς 

(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών. 

 

Για συμμετέχοντες µε τη µορφή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε): 

 Αντίγραφο του καταστατικού και όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων αυτού. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων 

του καταστατικού. 

 Πράξη του αρμοδίου Διοικούντος Οργάνου (διαχειριστή) περί έγκρισης συμμετοχής 

στο διαγωνισμό, στην οποία μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 





 

 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υπο-

βολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος 

του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητο. 

      

      Για συμμετέχοντες ενώσεις φυσικών ή/ και νομικών προσώπων και κοινοπραξίες: 

(α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που συµµετέ-

χει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Η εγγύηση πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύ-

πτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας αλληλεγγύως 

 

(β) Υπεύθυνη ∆ήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, υπογεγραμμένης υ-

ποχρεωτικά από όλα τα µέλη αυτής ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο µε συμβολαι-

ογραφική πράξη, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους 

συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού/υπηρεσιών ή το µέρος αυτού/ών που αντιστοιχεί 

στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στην εν λόγω 

δήλωση επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει ρητή δέσμευση των µελών να συστήσουν κοινοπρα-

ξία, σε περίπτωση που τους ανατεθεί η/οι σύµβαση/εις, υπό τους κατωτέρω όρους: 

 Τα µέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση του έργου.  

 Στο οριστικό κοινοπρακτικό, το οποίο θα περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού 

εγγράφου, θα αναφέρονται ως ελάχιστο περιεχόµενο τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε µέ-

λους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών και θα ορίζεται κοινός εκπρόσωπος και 

αντίκλητος.  

 Το οριστικό κοινοπρακτικό θα κατατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός χρονικού διαστή-

µατος που θα ταχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού.  

(γ) Συµβολαιογραφική πράξη εξουσιοδότησης του προσώπου που υπογράφει ή/και υποβάλ-

λει την προσφορά για λογαριασµό των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή/και είναι πα-

ρόν κατά την αποσφράγισή της, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα µέλη της 

ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

(δ) Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης ή της κοινοπραξίας από το οποίο 

προκύπτει η έγκρισή του για :  

 τη συµµετοχή του µέλους στην ένωση ή την κοινοπραξία και  

 τη συµµετοχή του µέλους στο διαγωνισµό.  





 

 

 

 

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά 

που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπο-

ρεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη µέλη όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κρά-

τους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υ-

ποψηφίων.  

 

 

Οι Συνεταιρισµοί  

 Το Καταστατικό της Συνεταιρισμού και τυχόν τροποποιήσεις του. 

 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 

 Πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια αρχή 

 Πρακτικό εκλογής Δ.Σ σε σώμα 

 Απόφαση του Δ.Σ  για συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό. 

 

 

Σημειώνεται ότι: Όλες οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν 

τους κατωτέρω, οι οποίοι και τις υπογράφουν: α) Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρό-

σωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή  Ε.Π.Ε, β) Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν 

το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρι-

σμός, δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του, ε) 

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή Κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε 

μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν. 

 

 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) η-

μερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η 

βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 

4250/14). Για τα λοιπά δικαιολογητικά ( ιδιωτικά έγγραφα εφαρμόζεται ότι ισχύει στο άρθρο 

1 του Ν. 4250/14 

 





 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ( άρθρ. 80,  103 του Ν.4412/16)  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κα-

τακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγρα-

φης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχο-

νται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Οι Έλληνες πολίτες: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινο-

ποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν κατα-

δικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για: 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της από-

φασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη κα-

ταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ^L 300 της 11/11/2008 σ.342) . 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμη-

σης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των ή των Κρατών Μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25/06/1997, σ.1) και στη παρ. 

1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του συμβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31/07/2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο ε-

θνικό δίκαιο του Οικονομικού Φορέα. 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27/10/1995, 

σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α'48), 

- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριό-

τητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για τη καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22/06/2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή α-

πόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 





 

 

τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμο-

ποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομο-

κρατίας (EE L 309 της 25/11/2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νο-

μοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρ-

θρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 5ης Απριλίου του 2011, για τη πρόληψη και τη καταπολέμηση της εμπορίας των 

ανθρώπων και για τη προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατά-

σταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15/04/2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 

4198/2013 (Α' 2015). 

Η υποχρέωση προσκόμιση τους ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του β' εδα-

φίου της παρ,1, του άρθρου 73, του ν.4412/2016 (Α'147) 

Ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο εν λόγω Οικονομικός Φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέ-

σεις. 

(2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευ-

ταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάστασης προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3)        Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υ-

ποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά, 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέ-

ρονται στις παραγράφους (2) και (3) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη μέλη ή στις χώρες που δε προβλέπε-

ται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικα-





 

 

στικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού ορ-

γανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημέ-

νος ο Οικονομικός Φορέας 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστα-

σής τους), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγ-

γελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν 

να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην Ένωση. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παρα-

πάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώ-

σεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του 

οικονομικού φορέα προς υποβολή των δικαιολογητικών. 

Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικαταστα-

θεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιο-

γράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού μπορεί να 

ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκο-

μίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Α-

ξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που 

ζητήθηκαν από την Επιτροπή δε συμπληρωθούν από το συμμετέχοντα, η προσφορά θα α-

πορρίπτεται. 





 

 

ΑΡΘΡΟ  10  - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρ. 92,93,94,95,96 του 

Ν.4412/16) 

Οι προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν: 

1η περίπτωση: το ΣΥΝΟΛΟ του υπό ανάθεση έργου (ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α + ΟΜΑΔΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β) ή 

2η περίπτωση: ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΠΑΡΟΧΗ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” ή 

3η περίπτωση: ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ B) ΠΑΡΟΧΗ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3”  

Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται  από επίσημη μετάφραση  

στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Αναλυτικότερα στον φάκελο θα πε-

ριέχεται ένας υπό-φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, ένας υπό-φά-

κελος της τεχνικής προσφοράς και ένας υπό-φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς. 

Η προσφορά, υποβάλλεται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, 

Πάτρα, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 - 15:00 και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 31-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. αφού 

πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία του παραπάνω Τμήματος. Η υποβολή της προσφο-

ράς γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από σχετικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του 

(απόφαση Δ.Σ. της εταιρείας ή εξουσιοδότηση από τον Διαχειριστή της εταιρείας). 

Η προσφορά μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και θα απευθύνε-

ται στην παραπάνω διεύθυνση, και με τις ίδιες παραπάνω και παρακάτω ενδείξεις και με την 

επιπλέον ένδειξη «να πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υ-

πόψη μόνο αν φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την προηγουμένη 

εργάσιμη της διενέργειας του Διαγωνισμού και μέχρι τις 15:00 μ.μ. Δεν θα ληφθούν υπόψη 

προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

αποστάλθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Υπηρεσία έγκαιρα. Προσφορές, που υπο-

βάλλονται μετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών ορίων, θεωρούνται ως εκπρόθεσμες 

και δε λαμβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που 

κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη 

και δεν λαμβάνεται υπόψη. 





 

 

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 (βλ. άρθρο 10, περιπτώ-
σεις 1 έως 3) 

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 υπη-
ρεσία ή το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

υπό-φακέλους, δηλαδή: 

Α) Υπό-φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» σφραγισμένο, στον οποίο τοποθετούνται 

όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας διακήρυξης. Στον φάκελο 

θα υπάρχει η ένδειξη "Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυ-

ξης . 

Β) Υπό-φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» ο οποίος περιέχει ιδίως τα έγγραφα και τα δικαιολο-

γητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 

προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμ-

βάνει: 

1. Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την τεχνική του επάρκεια για την υλοποί-

ηση του έργου καταθέτοντας αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών τεχνι-

κής ικανότητας: 

 γενικές πληροφορίες – σύντομο ιστορικό επιχείρησης   

 επιχειρηματική δομή – περιγραφή δραστηριοτήτων του προσφέροντος-τελευταία ε-

μπειρία για έργα τελευταίας πενταετίας, 





 

 

 περιγραφή, οργάνωση και διοίκηση της Ομάδας Έργου από την οποία να προκύπτει 

η οργανωτική της αποτελεσματικότητα και η συσχέτιση του οργανωτικού της σχήμα-

τος. 

      2. Μεθοδολογία και προσέγγιση του έργου  

       Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει: 

 Την σε βάθος κατανόηση του για το αντικείμενο, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες 

του Έργου. 

 Την πληρότητα και επάρκεια της αντίληψής του σε σχέση με τους εμπλεκόμενους 

στην υλοποίηση του Έργου. 

 Την αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έρ-

γου με την Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς 

ή ενδιαφερόμενους. 

 Την αποτύπωση στα διάφορα στάδια - φάσεις του έργου σε ένα αναλυτικό Χρονο-

διάγραμμα Έργου και επισήμανση κρίσιμων οροσήμων.  

 Την 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. 

 Την πιθανή χρήση καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης του έργου.  

 

Σε περίπτωση συνυποβολής, με την προσφορά, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων, στους συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληρο-

φορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι δυνατόν να λαμβάνουν 

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευ-

τικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπο-

ρικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

 

Γ) Υπό-φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του 

διαγωνιζομένου, τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Αναντιστοιχία μεταξύ τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρ-

ριψης της προσφοράς. 





 

 

Οι φάκελοι Δικαιολογητικών, Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδεί-

ξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι οικονομικές προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διορθώσεις, προ-

σθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-

γραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο για την παρα-

λαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά  τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Εάν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προ-

σφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία, η προσφορά απορρίπτεται. 

Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή 

θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχό-

μενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων 

εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό 

των προσφορών, αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγ-

γράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα που έχουν 

υποβάλει μέσα σε εύλογη προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016. Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση ή διευκρίνιση δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια 

τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο διευκρίνιση ή συμπλήρωση εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί. 

 

Σημειώνεται: 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγρά-

φων εγγράφων» ισχύει: 

Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά α-

ποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', του άρθρου 1 του Ν.4250/14 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και 

τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από α-

ντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπη-

ρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 





 

 

Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από α-

ντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δι-

κηγόρο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου (ΠΑΡΟΧΗ: A) 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3”), ανέρχεται το ανώτερο σε τριάντα τρεις 

χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (33.652,80€) συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α. 24 %,  

        Α) Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α (Παροχή εξει-

δικευμένων υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου CREADIS3) του υπό ανάθεση 

έργου, ανέρχεται το ανώτερο σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€)  συμπερι-

λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, 

        Β) Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για την ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β (Παροχή υπη-

ρεσιών διοργανώσεων και επικοινωνίας για την υλοποίηση του έργου CREADIS3) του 

υπό ανάθεση έργου, ανέρχεται το ανώτερο σε οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα δύο 

ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.652,80€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, 

 Στην προσφορά, θα αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς η τιμή της κάθε ομάδας 

υπηρεσιών (Α – Β).  

 Επί του συμβατικού τιμήματος που θα προκύψει χωρίς ΦΠΑ, θα γίνουν όλες οι νόμι-

μες κρατήσεις, 

      Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας. 

 Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτε-

ται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύ-

στερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμά-

των του διαγωνισμού  





 

 

 Για ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 88 του  

Ν.4412/2016  

 

 

ΑΡΘΡΟ  12 -  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρθρ.86, 100 του Ν.4412/16) 

Α) Διαδικασία αποσφράγισης: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού την 01-11-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημόσια, παρουσία των 

υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, από την αρ-

μόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της αναθέτουσας αρχής. 

Αρχικά, προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι και ελέγχεται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ή η νόμιμη 

εκπροσώπηση τους. 

Στη συνέχεια ελέγχονται οι φάκελοι των προσφορών εξωτερικά και στη συνέχεια αριθμού-

νται κατά τη σειρά επίδοσης και μονογράφονται από όλα τα μέλη Επιτροπής. 

Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ανοίγει πρώτα τον κυρίως φά-

κελο κάθε προσφοράς και αφού διαπιστώνει ότι περιέχει και τα τρία τμήματα (το φάκελο 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, το φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς και το φάκελο Οικονομι-

κής Προσφοράς), αριθμούνται οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής και Οικο-

νομικής Προσφοράς σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του εξωτερικού φακέλου τους και μο-

νογράφονται από όλα τα μέλη. Ανοίγει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και ελέγχει 

τα δικαιολογητικά και τις δηλώσεις του άρθρου 8, της παρούσας διακήρυξης. 

Για όσους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κρίνει ότι δεν πληρούν τις 

τυπικές προϋποθέσεις επέρχεται αποκλεισμός και επιστρέφεται και ο φάκελος Οικονομικής 

Προσφοράς. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές απορρίπτονται κατά τον έ-

λεγχο των δικαιολογητικών (δηλώσεις) της Τεχνικής Προσφοράς, επιστρέφονται μέσω της 

υπηρεσίας. 

Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς, (όσων των υποψηφίων ο φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής κρίθηκε από την επιτροπή ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης) μπορούν να 

αποσφραγιστούν την ίδια μέρα, κατόπιν συμφωνίας και των συμμετεχόντων στον διαγωνι-

σμό, διαφορετικά εάν η επιτροπή του διαγωνισμού θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερος χρό-

νος, θα ανοιχθούν σε μέρα και ώρα που θα οριστεί και γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. 





 

 

Β) Διαδικασία αξιολόγησης :  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά ομάδα υπηρεσιών (Α - Β). 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυ-

ξης. 

β. Η προσφερόμενη τιμή   

γ. Η βαθμολόγηση βάση κριτηρίων 

Κατά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέ-

ρουσας από οικονομικής άποψης, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως 

αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής : 

Η κατάταξη των προσφορών των υποψηφίων για την επιλογή των συμφερότερων προσφο-

ρών θα γίνει σύμφωνα με την τιμή του λόγου: 

ΣΤπ = Τπ / Β, όπου 

Τπ: είναι η τιμή της προσφοράς  

Β: είναι η βαθμολογία των κριτηρίων  

ΣΤπ: είναι η συγκριτική (ανηγμένη) τιμή της προσφοράς 

 

Επικρατέστερη θεωρείται η προσφορά με την μικρότερη τιμή ΣΤπ . 

 

Η βαθμολογία Β ορίζεται ως εξής : Β = Σ (βi x σi), όπου:      

i=1, 2 (αριθμός κριτηρίου) 

σi : είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου i και 

βi : η επιμέρους βαθμολογία του κριτηρίου i 

 

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια και οι αντίστοιχοι επιμέρους συντελεστές βαρύτητας φαίνο-

νται στον κατωτέρω πίνακα. 

 

 

 

 

 

  





 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α/Α Κριτήριο Επιμέρους κριτήριο 

Συντελ. 

Βάρους 

(%) 

1. Ομάδα 1 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 50 

1.1 Τεχνική ικανότητα 

Σύμφωνα με τα αναφερό-

μενα στο άρθρο 10, παρά-

γραφος Β.1 της παρούσας 

προκήρυξης 

50 

2. Ομάδα 2 – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 50 

2.1 
Μεθοδολογία και προσέγγιση του έρ-

γου 

Σύμφωνα με τα αναφερό-

μενα στο άρθρο 10, παρά-

γραφος Β.2 της παρούσας 

προκήρυξης 

50 

 ΣΥΝΟΛΟ  100 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Προσφορές που ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών 

προδιαγραφών βαθμολογούνται με 100. Προσφορές που υπερέχουν από τους όρους της δια-

κήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών μπορούν να βαθμολογηθούν έως 120. 

2. Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και των τεχνι-

κών προδιαγραφών δεν θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση και απορρίπτονται. 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών γίνεται συγκριτικά απορρίπτονται δε οι προσφορές 

που μειονεκτούν σημαντικά. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που 

δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την αποσφράγιση των προσφορών εφό-

σον δεν ζητηθούν από την επιτροπή διαγωνισμού δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταχωρεί σε πρακτικό, που υπογράφει, τα στοιχεία 

αυτών που υποβάλλουν προσφορά καθώς και τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων. 

Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προ-

σφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των 

προσφερομένων τιμών.  





 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει 

επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών  του άρθρου 9,  της παρούσας, 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμ-

φωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του παραπάνω 

φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρό-

θεσμα στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

Όταν ο μειοδότης που προσφέρει την συμφερότερη από οικονομική άποψη  προσφορά, δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 9  της πα-

ρούσας, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη προ-

σφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 

έγγραφα και δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επό-

μενη χαμηλότερη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προ-

σκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή πε-

ρισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνι-

σμός ματαιώνεται. 

 

ΑΡΘΡΟ  13 -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  (άρθρ. 127 του ν.4412/2016) 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4412/2016 , σύμφωνα με το οποίο: 

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 προθε-

σμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πρά-

ξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυ-

ξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την κα-

ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρα-

κτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της ά-

σκησης 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. 

 

ΑΡΘΡΟ  14 - ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρ. 105 & 106  του Ν.4412/2016)  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότηση της μπορεί να προτείνει: 

1. Την κατακύρωση του διαγωνισμού, για το σύνολο του έργου που προκηρύχθηκε ή των 

επιμέρους μερών του.  

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της δια-

πραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπη-

ρεσίας. 

4. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών. 

5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού: 

i) όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υπό ανάθεση έργο  

ii) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαί-

ωση. 

Το αρμόδιο όργανο του ΠΤΑ κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, μετά από γνω-

μοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στον προσφέροντα με τη χαμηλό-

τερη συγκριτική τιμή εξ αυτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση 

τους όρους της Διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  (άρθρ.105 του Ν.4412/2016) 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντί-

γραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε 

κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η ανα-

θέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εντός 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.  

3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύμ-

βασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 





 

 

4. Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεώνεται να 

προσέλθει να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέ-

λεσης . 

5. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προσφέροντα η ανακοίνωση α-

πευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνε-

ται σχετική τηλεομοιοτυπία στον ίδιο τον προσφέροντα. Στην περίπτωση που η πληρωμή 

στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπο-

ρεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδας στο εξωτερικό. 

6. Εάν ο προσφέρων στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα ορ-

γάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 15 - ΣΥΜΒΑΣΗ (άρθρ.106 του Ν.4412/2016) 

Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέ-

ρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης, ανά ομάδα (Α και Β). 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προμήθειας/υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την Προ-

κήρυξη. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δί-

καιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης. 

  

 





 

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (άρθρ.72 του Ν. 4412/2016 ) 

Α) Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθρο 72, του Ν. 

4412/2016 ) 

 

Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγ-

γύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.  

Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει στην περί-

πτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω: 

 α) την ημερομηνία έκδοσης, 

 β) τον εκδότη, 

 γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 

κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 

και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 

 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 ο-

ποίου εκδίδεται η εγγύηση,  

ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δι-

καιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

 ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-

στοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

 θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ( Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο.)  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύη-

σης 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. 





 

 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη - μέρη της 

Συμφωνίας ∆ημοσίων Συμβάσεων (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.∆.Ε., ή να παρέχο-

νται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντιστοίχου χρηματικού ποσού. Τα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 

Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους.  

(υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  της 

παρούσας διακήρυξης). 

Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης. 

 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύ-

ηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 -  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όταν ο ανάδοχος δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο προσερχόμενος, για την υπογραφή της σύμ-

βασης, απαιτείται να προσκομίσει έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η νομιμοποίησή του 

για την υπογραφή της σύμβασης (π.χ. αντίγραφο καταστατικού εταιρείας, απόσπασμα πρα-

κτικού συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου, πληρεξούσιο). 

 

ΑΡΘΡΟ 18 -  ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (άρθρ.200 του ν.4412/2016) 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση όλου του ποσού της συμβατικής αξίας 

μετά την οριστική παραλαβή του έργου (πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής), 

ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαι-

ολογητικά 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 Οικονο-

μικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκό-

μισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται 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 (ε-

κτός 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 Συμβά-

σεων. 

• Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής 

των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώ-

δικα Χαρτοσήμου. 

• Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (ε-

κτός 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 ποσοστού 4% επί προμήθειας αγαθών,  8% επί παροχής υπηρε-

σιών, 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 έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 61.01.00.1421. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ.  105, 203 του Ν.4412/16)) 

Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στον 

τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών : 

α) Να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και  

β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει 

την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή τα 





 

 

υπόλοιπα δικαιολογητικά, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνώμη της 

επιτροπής διαγωνισμού, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 

ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν. 

Στον ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισμού, αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Κατάπτωση μερική ή ολική της κατατεθείσης εγγυήσεως συμμετοχής ή καλής ε-

κτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση 

β) Ανάθεση  στους επόμενους προμηθευτές, που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό 

είτε με απευθείας αγορά, είτε με διενέργεια διαγωνισμού. 

γ) Καταλογισμός κάθε άμεσης ή έμμεσης προκαλούμενης ζημιάς του Δημοσίου ή του 

διαφέροντος που θα προκύψει. 

δ) Προσωρινώς ή οριστικός αποκλεισμός του μειοδότη από αντίστοιχους διαγωνι-

σμούς του Δημόσιου Τομέα (άρθρο 74 του Ν.4412/2016) 

Οι παραπάνω κυρώσεις κατά του μειοδότη είναι άσχετες με την κατ' αυτού ποινική δίωξη 

εφόσον η παράβαση συνιστά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση 

της υπηρεσίας, που προέρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόστιμα που τυχόν θα επιβληθούν για 

κάθε ζημιά της υπηρεσίας από τον μειοδότη, η κάθε αξίωσή της κατά αυτού θα κρατείται 

απ' ότι έχει να λαμβάνει ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και θα βεβαιώνεται σαν έσοδο 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το δικαίωμα της επιλογής έχει το αρμόδιο από το 

νόμο όργανο, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης της επιτροπής διαγωνισμού. Γενικά σε κάθε 

περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι σχετικές 

περί προμηθειών διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρ.57 ΤΟΥ Ν.4412/16) 

Δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές. 

 

ΑΡΘΡΟ  22 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρ.206,208,209,213,207 του Ν.4412/16) 

 Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται κατά περίπτωση των παραδοτέων 

επιμέρους εργασιών του έργου CREADIS3, βάσει του χρονοδιαγράμματος του 

τεχνικού δελτίου του έργου και, έως 31/12/2021, εκτός αν προκύψουν αλλαγές στην  

πορεία υλοποίησης του έργου.  

 





 

 

 Σε περίπτωση ανάγκης παράτασης ή μετάθεσης του συμβατικού χρόνου εφαρμόζονται 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/16 και οι προβλεπόμενες κυρώσεις του 

άρθρου 207 του ιδίου νόμου. 

 Τόπος παράδοσης: η έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

 Τον ανάδοχο βαρύνουν τυχόν έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις.  

 Η παραλαβή του έργου 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρ. 204 του Ν. 4412/2016) 

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 γνω-

μοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 - 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 οποιοδή-

ποτε 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 πληρο-

φορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΔΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ  25 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέ-

λεση 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. 





 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 -  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρ. 66, 376- παρ.4,5-, 377,379) 

 Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα 

του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.ptapde.gr), 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχιστεί ή να επαναληφθεί σε περίπτωση που το αποτέλε-

σμα αυτού κριθεί ασύμφορο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 -  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

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) «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

& 2014/25/ΕΕ)». 

 

  

http://www.ptapde.gr/




 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ:  

A) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” 

 

 

 

 

3 .   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ’  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CREADIS3 
 
Στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης του διακρατικού Προγράμματος Interreg Europe 2014 – 2020 (5 
Απριλίου – 13 Μαΐου 2016) (http://www.interregeurope.eu/), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) 
η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού/ΠΔΕ συμμετείχε ως εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε 
με τίτλο «Δημιουργικές Περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης (Smart Specialisation Creative Districts) – 
CREADIS3». 
Η πρόταση αξιολογήθηκε επιτυχώς από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του 
Interreg Europe 2014 – 2020 σε συνάντηση της Επιτροπής τον Οκτώβριο 2016.  
Στο εν λόγω έργο «CREADIS3» συμμετέχουν έξι (6) εταίροι, ως ακολούθως: 

Α/Α Ονομασία εταίρου Χώρα 

1.  Περιφερειακή Κυβέρνηση της Επαρχίας των Βάσκων - Regional Govern-

ment of the Basque Country (Επικ. Εταίρος) 
Ισπανία 

2.  Περιφέρεια Eμίλια-Ρομάνια -  Emilia Romagna Region  Ιταλία 

3.  Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Φινλανδίας και Εκπαιδευτική 

Κοινοπραξία Jyväskylä – Regional Council of Central Finland & 

Jyväskylä Educational Consortium  

Φινλανδία 

4.  Περιφέρεια Βαλονίας – Wallonia Region Βέλγιο 

5.  Υπουργείο Πολιτισμού Σλοβακίας - Ministry of Culture of the Slovak 

Republic Σλοβακία 

6.  Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας  Ελλάδα 

 

Το έργο «CREADIS3» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 1.1 του προγράμματος Interreg Europe 2014 
– 2020  Ενίσχυση Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας με στόχο την  ενίσχυση των 
υποδομών και ικανοτήτων καινοτομίας και έρευνας και την ενίσχυση  κέντρων ανταγωνισμού, 
ιδιαίτερα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, προωθείται η επένδυση στην Έρευνα και την 
Καινοτομία, αναπτύσσοντας συνδέσμους και συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, των ερευνητικών 
και αναπτυξιακών κέντρων με τον τομέα υψηλής εκπαίδευσης, επενδύοντας ειδικότερα στην ανάπτυξη 
προϊόντων και υπηρεσιών, την μεταφορά τεχνολογίας, την κοινωνική και οικολογική καινοτομία, τις 
εφαρμογές δημόσιων υπηρεσιών, καθώς επίσης και τη δικτύωση και δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης στους ανωτέρω τομείς.  
 

Περιγραφή – στόχοι του έργου: 
Το έργο «CREADIS3» έχει  ως κύριο αντικείμενο την υποστήριξη και προώθηση αποδοτικών 
στρατηγικών για πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες σε συνάφεια με την προαγωγή της έρευνας 
και την τόνωση της  οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, τίθενται δύο θεματικοί στόχοι που σχετίζονται με : 
 

1. Θεσμικά Πρότυπα Συνεργασίας και ειδικότερα : 

 Ενθάρρυνση συνεργασίας μέσω των βέλτιστων συμπράξεων διαφορετικών αρχών 
αρμόδιων σε θέματα πολιτιστικών δημιουργικών βιομηχανιών σε περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

 Eνσωμάτωση των πολιτιστικών/δημιουργικών θεμάτων σε επίπεδο διακυβέρνησης.  

 Αναβάθμιση  ελκυστικότητας της περιοχής προκειμένου να προσελκύσει 
δημιουργικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι θα επενδύσουν σε μια περιοχή με 





 

 

δυνατότητα τόσο διοικητικής διαχείρισης και εφαρμογής συγκεκριμένης στρατηγικής, 
όσο και πόρων στον τομέα των καινοτόμων πολιτιστικών βιομηχανιών. 

2. Ώθηση της Καινοτομίας σε δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες και ειδικότερα : 

 Βελτίωση των συνεργασιών στους τομείς πολιτισμού και τεχνολογίας, προκειμένου να 
προωθηθεί η καινοτομία μέσω των υφιστάμενων τοπικών συστημάτων (συνεργατικοί 
σχηματισμοί, εργαστήρια, πανεπιστήμια, επιστημονικά πάρκα, κλπ.), και να ενισχυθεί 
η επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη νέων δημιουργικών προτύπων στον τομέα των 
πολιτιστικών βιομηχανιών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις)  

 Υποστήριξη των ΜμΕ για τη διεθνοποίησή τους μέσω της συγκέντρωσης πόρων 
σχετικών με την ανάπτυξη τους στον τομέα των δημιουργικών πολιτιστικών 
βιομηχανιών. 

 
Τα βασικά αποτελέσματα  του έργου είναι: 

 Αναφορές και σχέδια δράσης σχετικά με καλές πρακτικές και την βέλτιστη διακυβέρνηση   
 Αυξημένη συνέργεια μεταξύ δημιουργικού κλάδου και οικονομικής δραστηριότητας, 

εκπαίδευης και έρευνας. 
 Πολιτικές για ενσωμάτωση των δημιουργικών βιομηχανιών και cluster στο τοπικό σύστημα 

καινοτομίας 
 Πολιτικές για διεθνοποίηση των δημιουργικών βιομηχανιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
 Ενδυνάμωση του ρόλου του δημιουργικού τομέα στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 

ταμεία  και τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης  

 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου του έργου και συγκεκριμένα 

της  κατηγορίας  «external expertise & services» (υποκατηγορίες 29, 30, 32, 33) απαιτείται η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπου οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων ορίζονται ως κάτωθι: 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“CREADIS3” 

Α. Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). 

Ο  Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την:  

1. Εξεύρεση των κατάλληλων stakeholders και υποστήριξη άντλησης στοιχείων από τους 

stakeholders σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του έργου όπως διατυπώνεται από  την ο-

μάδα έργου του ΠΤΑ/ΠΔΕ. 

2. Δημιουργία και υποστήριξη (με επικοινωνία σχετικού ενημερωτικού υλικού)  δικτύου χάραξης 

πολιτικής στο αντικείμενο του έργου με βάση τους  ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). 

3. Οργάνωση τουλάχιστον έξι (6) συναντήσεων και έως εννέα (9), (1 έως 2 ανά εξάμηνο)  με εν-

διαφερόμενους φορείς (stakeholders) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. Υποστήριξη στον καθορισμό 

θεματολογίας και περιεχομένου της συνάντησης, με την εξασφάλιση κατάλληλων ομιλητών, σύνταξη 

πρόσκλησης και ατζέντας  των συναντήσεων.   

4. Οργάνωση θεματικών σεμιναρίων στο πλαίσιο των συναντήσεων των Stakeholders και υποστή-

ριξη συμμετοχής της ομάδας έργου του ΠΤΑ/ΠΔΕ στα θεματικά σεμινάρια του έργου. 





 

 

5. Συντονισμός και υποστήριξη του διαλόγου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με στόχο την 

εξαγωγή καινοτόμων συμπερασμάτων υψηλής προστιθεμένης αξίας που θα αποτελούν βάση για  προ-

τάσεις χάραξης πολιτικής.  

6. Υποστήριξη στην Σύνταξη δελτίων τύπου και στη σύνταξη των newsletters του έργου και γενι-

κότερα στην επικοινωνιακή διάσταση υλοποίησης του έργου.  

7. Καταγραφή των αποτελεσμάτων/πρακτικών και των αποφάσεων των συναντήσεων με την 

μορφή αναφοράς προς τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής σε αγγλικά και ελληνικά.   

8. Συμμετοχή σε λοιπές εκδηλώσεις (σε 1 ανά εξάμηνο, έως και το 6ο εξάμηνο υλοποίησης του 

έργου, ήτοι έως τις 31-12-2019) ως μέρος των περιφερειακών / ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, που θα 

κριθεί απαραίτητο για την άντληση χρήσιμων στοιχείων για τους σκοπούς του έργου, τη διάχυση αυτού 

και τη βέλτιστη συμπληρωματική του δράση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ομάδας έργου του 

ΠΤΑ/ΠΔΕ.  

9. Συλλογή και αποδελτίωση απαραίτητου υλικού. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες 

γραμμές του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματο-

δότησης κ.λπ.). 

 

Β. Χαρτογράφηση της διαδικασίας ανταλλαγής καλών πρακτικών καθώς και εκπόνηση σχεδίου δρά-

σης (action plan).  

Ο  Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την:  

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση και  ανάλυση  υφιστάμενης κατάστασης για το αντικείμενο του έργου 

(Δημιουργικές περιοχές έξυπνης εξειδίκευσης) με βάση τα τελευταία κείμενα χάραξης πολιτικής , χρη-

ματοδοτικά εργαλεία και εξελίξεις στην Ελλάδα και εξωτερικό γύρω από το πεδίο.  

2. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου και καταγραφή συμπερασμάτων που θα αντληθούν α) 

από όλα τα έγγραφα που θα παραχθούν κατά την διάρκεια του έργου (όπως είναι τα πρακτικά από τις 

συναντήσεις του έργου,  οι αναφορές (reports) από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, β) από την διαβού-

λευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς  (stakeholders) του έργου γ) από κάθε άλλη πηγή.  

3.  Περιγραφή των «καλών πρακτικών» από τις διασυνοριακές επισκέψεις, εξαγωγή συμπερασμάτων 

και εντοπισμός  «καλών πρακτικών» με δυνατότητα  αξιοποίησης στους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελ-

λάδας με  τεκμηρίωση και υποστήριξη αυτών  

4. Συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση περιφερειακών πολιτικών για την ενίσχυση δημιουργικών επι-

χειρήσεων  με βάση 

 τα study visits του έργου,  

 υφιστάμενες μελέτες/αναφορές, κείμενα καινοτομίας και πολιτικής, χρηματοδοτικά εργαλεία,   

 την διεξαγωγή συνεντεύξεων  με experts και ενδιαφερόμενους φορείς  (stakeholders) 





 

 

5. Σχεδιασμός και διατύπωση στρατηγικής για την προώθηση αποδοτικών στρατηγικών για πολιτιστι-

κές/δημιουργικές βιομηχανίες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.   

6. Δημιουργία σχεδίου δράσης (Action Plan) στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα (θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά υφιστάμενη κατάσταση,  προτάσεις, απαιτούμενους ανθρώπινους και χρηματοοικονομι-

κούς πόρους, οργανωτικά θέματα,  δυνατότητες χρηματοδότησης των προτεινόμενων ενεργειών από 

την τρέχουσα και την επόμενη προγραμματική περίοδο και αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού εργα-

λείου  κ.λπ.).  

7. Παρουσίαση του σχεδίου δράσης (Action Plan) στους ενδιαφερόμενους φορείς  (stakeholders) και 

λήψη παρατηρήσεων (feedback) μέσω διαβούλευσης και αξιολόγησης από experts. 

8. Ενσωμάτωση παρατηρήσεων και αναδιαμόρφωση σχεδίου δράσης (Action Plan). 

9. Παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου δράσης (Action Plan) σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο 

(Application Form) του έργου CREADIS3 και σύνταξη του τελικού Action Plan. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευ-

θυντήριες γραμμές του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, ση-

μαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.). 

Μέγιστος προϋπολογισμός του παραδοτέου της ΟΜΑΔΑΣ Α για τον ανάδοχο είναι 25.000,00€ συ-

μπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 24%. 

 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” 

Α.  Διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης (study visit) και συνάντησης εργασίας της Επιτροπής Συ-

ντονισμού του έργου (Project SC). 

Η παρούσα δράση αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης (study visit) στην Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας και  συνάντησης  της  Επιτροπής Συντονισμού/ παρακολούθησης του Έργου που θα 

πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2019 κατά την διάρκεια των οποίων ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

1. Καθορισμός και κατάρτιση ατζέντας της συνάντησης της Επιτροπής Συντονισμού του έργου (Project 

SC)  (θεματολογία / περιεχόμενο  συνάντησης, ομιλητές). 

2. Εξασφάλιση αίθουσας  χωρητικότητας για την συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού του έργου 

(Project SC) και τις εργασίες σε σχέση με το study visit για (1,5) ημέρα για τουλάχιστον 20 έως 25 ατό-

μων, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και ανάληψη καθηκόντων οργάνωσης των αιθουσών 

υποδοχής και εργασιών (ανάρτηση αφισών κ.τ.λ. και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατευθυντη-

ρίων οδηγιών της Κ.Π. Interreg Europe). 

3. Εξασφάλιση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού (ηχητική εγκατάσταση, φωτισμός, projector, ο-

θόνη προβολής, laptop, μικροφωνική εγκατάσταση, ασύρματο μικρόφωνο, σύνδεση στο internet) για 

την συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού του έργου (Project SC). 





 

 

5. Μεταφορά των συμμετεχόντων εταίρων (έως 25 άτομα) στο χώρο των εργασιών της συνάντησης της 

Επιτροπής Συντονισμού του έργου (Project SC) και στα σημεία της εκπαιδευτικής επίσκεψης (study 

visit) που θα πραγματοποιηθούν εντός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τα 

οποία θα οριστούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

6.  Διευθέτηση θεμάτων διαμονής των συμμετεχόντων εταίρων. 

7. Εκτύπωση προγράμματος και πληροφοριακού υλικού για τους συμμετέχοντες της Επιτροπής Συντο-

νισμού του έργου (Project SC) συνοδευόμενου από μπλοκ σημειώσεων και στυλό σε ατομικά folders 

που θα τους παραδίδονται κατά την προσέλευση τους (περίπου 25 άτομα). 

8. Παροχή γραμματειακής υποστήριξης κατά την διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Συντονισμού 

του έργου (Project SC)  (υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων, κατάρτιση και τή-

ρηση λίστας συμμετεχόντων – παρουσιολόγιο με υπογραφές, διαμοίραση φακέλου συνάντησης, λήψη 

φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης, καταγραφή πρακτικών συνάντησης σε αγγλικά και ελληνικά). 

9. Παροχή τροφοδοσίας (έως 25 άτομα): 

 Για coffee break και συγκεκριμένα εξασφάλιση καφέδων, νερών, αναψυκτικών, βουτημάτων, 

κρουασάν, κέικ και λοιπών εδεσμάτων στους χώρους των εργασιών α) της Συνάντησης της Επιτροπής 

Συντονισμού του έργου (Project SC) και β) στο σημείο της εκπαιδευτικής επίσκεψης (study visit), που 

θα οριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Για μεσημεριανό/ ελαφρύ γεύμα στους χώρους των εργασιών α) της Συνάντησης της Επιτρο-

πής Συντονισμού του έργου (Project SC) και β) στο σημείο της εκπαιδευτικής επίσκεψης (study visit),  

που θα οριστούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Για πραγματοποίηση επίσημου πλήρους δείπνου των συμμετεχόντων εταίρων της Επιτροπής 

Συντονισμού του έργου (Project SC), σε εστιατόριο της πόλης της Πάτρας. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες 

γραμμές του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματο-

δότησης κ.λπ.) για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. 

 

Β. Διοργάνωση τουλάχιστον έξι (6) συναντήσεων και έως εννέα (9), (1 έως 2 ανά εξάμηνο) συναντή-

σεων της Αναθέτουσας Αρχής με ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders)  

Όσον αφορά στη διοργάνωση συναντήσεων ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για:  

1. Εξασφάλιση τροφοδοσίας και συγκεκριμένα coffee break (καφέ, νερό, αναψυκτικά, 

βουτήματα κ.τ.λ.), στο χώρο της εκάστοτε συνάντησης για έως 50 άτομα, κάθε φορά.  

2. Αποστολή προσκλήσεων και ατζέντας στους ενδιαφερόμενους φορείς, γραμματειακή 

υποστήριξη κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 

3. Γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρακτικών, φωτογραφική τεκμηρίωση, λίστα συμ-

μετεχόντων, αντίγραφα προσκλήσεων. Υποστήριξη στη Διανομή και διάχυση  του παραχθέντος 





 

 

υλικού σε ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) εντός και εκτός Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-

δας με κάθε δόκιμο τρόπο (ηλεκτρονικό , έντυπο, social media). 

Σημειώνεται ότι α) οι χώροι των συναντήσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders) θα δια-

τεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή β) σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι ο-

δηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 (χρήση λογοτύ-

πων, σημαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.) για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. 

 

Γ. Εκτύπωση διαφημιστικού υλικού (Flyers) για τη διάχυση-επικοινωνία του Έργου  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την: 

1. Εκτύπωση 1000 αντιτύπων ενημερωτικών φυλλαδίων. Ο σχεδιασμός θα δοθεί από την Αναθέ-

τουσα Αρχή. Ως ποιοτικές προδιαγραφές ορίζονται οι εξής: ψηφιακή εκτύπωση, έγχρωμο, χαρτί 

velvet 300γρμ., μεγέθους  Α4 ανοικτό οριζόντιας διάταξης.   

2. Εκτύπωση του Action Plan (βλ. σχετικό Α.Β.6 του παρόντος παραρτήματος) σε 70 αντίτυπα και, 

σελίδες περίπου από 50 έως 100, έκαστο. Ως ποιοτικές προδιαγραφές ορίζονται οι εξής: ψηφιακή 

εκτύπωση, έγχρωμο, χαρτί velvet 300γρμ./120γρμ για Εξώφυλλο/εσωτερικές Σελίδες, μεγέθους  

Α4 κάθετης διάταξης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατευθυντηρίων οδηγιών της Κ.Π. 

Interreg Europe.    

3. Εκτύπωση είκοσι (20) αφισών του έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. 

Ως ποιοτικές προδιαγραφές ορίζονται οι εξής: ψηφιακή εκτύπωση, έγχρωμο, μέγεθος Α3. 

4. Παραγωγή ενός (1) roll-up banner διαστάσεων 2μ.*1μ. με μηχανισμό. Ως ποιοτικές προδιαγρα-

φές ορίζονται οι εξής: ψηφιακή εκτύπωση, έγχρωμο. 

 

Σημειώνεται ότι 

 α) τα ενημερωτικά φυλλάδια μαζί με την αφίσα και το roll-up banner του έργου, θα χρησιμοποι-

ούνται σε κάθε εκδήλωση με συναφές αντικείμενο με το έργο, προκειμένου να ενημερώνεται ο 

κάθε ενδιαφερόμενος για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, 

β) σε κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές 

του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότη-

σης κ.λπ.) για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. 

Μέγιστος προϋπολογισμός του παραδοτέου της ΟΜΑΔΑΣ Β για τον ανάδοχο είναι 8.652,80€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.A. 24%. 

  





 

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Όλα τα παραδοτέα θα είναι σε αγγλική και ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. O τό-

πος 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. 

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. 

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 ενδιαφερόμε-

νους φορείς (stakeholders) και την ομάδα έργου ΠΤΑ-ΠΔΕ βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και με 

τις οδηγίες, κατευθύνσεις και υποδείξεις, τόσο του Συντονιστή εταίρου, όσο και 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 CREADIS3, ήτοι έως 31-12-2021. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το χρονοδιά-

γραμμα του έργου θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα και η ημερομηνία λήξης των υπηρεσιών.  

Σημειώνεται ότι στη σύμβαση με τον ανάδοχο, θα οριστούν συγκεκριμένες ημερομηνίες των επιμέρους 

παραδοτέων έργων. 

 

 

 

  





 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ:  

A) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” 

 

 

 

 

 

4 .  Π Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ Α   Γ ΄  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr




 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα υπο-
γράψει και θα σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης) 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 
Επωνυμία: 

Ιδιότητα: 

Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

 
ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ–ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΤΚ 26441 - ΠΑΤΡΑ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Που αφορά το έργο: «…………….», σύμφωνα με τη αριθ.     ………………………… διακήρυξη του ΠΤΑ-ΠΔΕ.  

Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω 

οικονομικούς όρους. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ * Αξία χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) * 

1 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) Παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου 
CREADIS3. 

    Α. Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής με 
ενδιαφερόμενους φορείς (stakeholders). 
    Β. Χαρτογράφηση της διαδικασίας ανταλλαγής κα-
λών πρακτικών καθώς και εκπόνηση σχεδίου δράσης 
(action plan). 

 

2 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β) Παροχή υπηρεσιών διορ-

γανώσεων και επικοινωνίας για την υλοποίηση 
του έργου CREADIS3. 

    Α. Διοργάνωση  εκπαιδευτικής επίσκεψης (study 
visit) και συνάντησης εργασίας της Επιτροπής Συντονι-
σμού του έργου (Project SC). 
    Β. Διοργάνωση τουλάχιστον έξι (6) συναντήσεων και 
έως εννέα (9), (1 έως 2 ανά εξάμηνο) συναντήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής με ενδιαφερόμενους φορείς 
(stakeholders). 
    Γ. Εκτύπωση διαφημιστικού υλικού (Flyers) για τη 
διάχυση-επικοινωνία του Έργου. 

 

* Η ΟΜΑΔΑ (Α - Β) για την οποία δεν υποβάλλεται προσφορά, να διαγράφεται. 
 

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

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

 

 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 3 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Ο προσφέρων 

 

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

 





 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΟΧΗ:  

A) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  

B) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “CREADIS3” 

 

 

 

 

 

4 .  Π Α  Ρ  Α  Ρ  Τ  Η  Μ Α   Δ ’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Δ.Ε. 
Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ  

 ΤΗΛ: 2613613650 – FAX: 2610 461126 – http://www.ptapde.gr - email : ptapde@ptapde.gr 

http://www.ptapde.gr/
mailto:ptapde@ptapde.gr




 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ’ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας................................................................................. 

Ημερομηνία έκδοσης................... Κατάστημα............................................. Ευρώ 

.......................... 

Προς το: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ. 

 

 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμ. ................., για .......................Ευρώ.  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ………........................... Ευρώ υπέρ της Εταιρείας ................................ Δ/νση 

................ ΑΦΜ .............. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που θα 

υπογράψει με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την 

………………………………………………………., σύμφωνα με την ……………………… προκήρυξή σας και 

το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …..…………ΕΥΡΩ αυτής. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη τη απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ι-

σχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................................ (τουλάχιστον δύο μήνες πέραν 

του συμβατικού χρόνου) 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 




