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Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)
για τθν Επιλογι Αναδόχου του Υποζργου:

Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ για τθν Υλοποίθςθ και
Διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ με MIS 5107690 με τίτλο «Δθμιουργία
Μθχανιςμοφ εποπτείασ και ενδυνάμωςθσ τθσ Αγοράσ που εμπίπτει ςτθν
αρμοδιότθτα των Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ»

Ρροχπολογιςμόσ: 74.400,00 € (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α.)
Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ: 92.256,00 € (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%)

Ζναρξθ Υποβολισ Ρροςφορϊν: 15-4-2022
Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν: 3-5-2022
Θμερομθνία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: 9-5-2022
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ
Επωνυμία

ΕΝΩΣΘ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΡΕ)

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)
Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΜΕΣΟΓΕΛΩΝ 15

Ρόλθ

Ακινα

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

115 26

Χϊρα

Ελλάδα

Κωδικόσ ΝUTS

EL30

Τθλζφωνο

213 2144700

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@enpe.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ
Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

https://enpe.gr/el/

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ ΕΝ.Ρ.Ε. και αποτελεί μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι κατά τθν ζννοια του
άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/16 και ανικει ςτον Δθμόςιο Τομζα (πλθν Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ)
κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ και ςυντετμθμζνα «ΕΝ.Ρ.Ε.», ςυςτάκθκε ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ
δικαίου για τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία, προαγωγι και εκπροςϊπθςθ των Ρεριφερειϊν.
Εποπτεφεται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν και ζχει ζδρα τθν Ακινα (παρ. 9 άρκρο 282 ν. 3852/2010, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 58 του ν. 3966/2011).
Θ ΕΝ.Ρ.Ε. ζχει ωσ ζμβλθμα τον Κλειςκζνθ και θ ςφραγίδα τθσ είναι κυκλικι. Ρεριμετρικά του κφκλου
αναγράφεται ολογράφωσ ο τίτλοσ «Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ» και ςτο εςωτερικό του κφκλου το
ανωτζρω ζμβλθμα.
Ο Σκοπόσ τθσ ΕΝ.Ρ.Ε.
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ρ.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ 181Α/22.8.2011) θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ ζχει ωσ
ςκοπό, ιδίωσ :
Τθ ςυνεργαςία των περιφερειϊν μελϊν τθσ.
Τθν προαγωγι του κεςμοφ του δεφτερου βακμοφ αυτοδιοίκθςθσ.
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Τθν ζρευνα και μελζτθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με τθν δευτεροβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφερειακι
ανάπτυξθ.
Τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων και πλθροφοριϊν επί γενικϊν και ειδικϊν ηθτθμάτων,
ςχετικϊν με τθν αποςτολι και το ζργο των περιφερειϊν.
Τθν προϊκθςθ και ενκάρρυνςθ πρωτοβουλιϊν για τθν ειρινθ, τον πολιτιςμό, τθν ιςόρροπθ κοινωνικι και
οικονομικι ανάπτυξθ, τθν καταπολζμθςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και τθσ ανεργίασ.
Το ςυντονιςμό των περιφερειϊν για τθ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των ςυνεπειϊν τθσ, ςε ςυνεργαςία
με τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Τθν ενθμζρωςθ και διαρκι επιμόρφωςθ του προςωπικοφ και των αιρετϊν οργάνων των περιφερειϊν.
Τθ ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ, τισ Ρεριφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων και άλλουσ
φορείσ πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ για τθν προαγωγι του κεςμοφ τθσ διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ και
τθν προϊκθςθ των ηθτθμάτων που αφοροφν τθν αυτοδιοίκθςθ.
Τθ ςυνεργαςία με όργανα και φορείσ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν και χωρϊν.
Τθ ςυνεργαςία με φορείσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα
δευτεροβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ, αποκζντρωςθσ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ.
Τθν εκπροςϊπθςθ των περιφερειϊν ςτα πάςθσ φφςεωσ όργανα και φορείσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
Τον προγραμματιςμό, υποςτιριξθ και ςυντονιςμό δράςεων για τθν αναβάκμιςθ τθσ καταςτατικισ κζςθσ
των αιρετϊν οργάνων των περιφερειϊν και του προςωπικοφ κακϊσ και για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία
των υπθρεςιακϊν τουσ μονάδων.
Επίςθσ, θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ :
διατυπϊνει τισ απόψεισ τθσ ςτα νομοςχζδια που αφοροφν τισ περιφζρειεσ,
εκδίδει βιβλία και ζντυπα με αντικείμενο κζματα δευτεροβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΡΣ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω μζςω του ΕΣΘΔΘΣ
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ
(www.promitheus.gov.gr ) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ
γ)
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ
είναι διακζςιμεσ από τθν
(www.promitheus.gov.gr ) όςο και τθν διεφκυνςθ https://enpe.gr/el/

1.2

προαναφερκείςα

διεφκυνςθ

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Κωδ.
ΣΑ Ε1191 . Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2021ΣΕ11910021).
Θ ςφμβαςθ αφορά το Υποζργο Νο 3 με τίτλο «Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ για τθν Υλοποίθςθ
και Διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ » ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία Μθχανιςμοφ εποπτείασ και
ενδυνάμωςθσ τθσ Αγοράσ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ » θ οποία ζχει
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» με
βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με Αρ. πρωτ. 5831/04-11-2021 (ΑΔΑ ΨΛΦ346ΜΤΛ-2ΓΓ) τθσ ΕΛΔΛΚΘΣ
ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ Ε.Ρ. ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ και ζχει λάβει
κωδικό MIS 5107690. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μζςω του ΡΔΕ.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ο οποίοσ, με τα
ςτελζχθ που κα διακζςει, κα υποςτθρίξει τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ ΕΝΡΕ, και κα παρζχει
υπθρεςίεσ επιςτθμονικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ των διοικθτικϊν μθχανιςμϊν και υπθρεςιϊν τθσ ΕΝΡΕ
ςε ηθτιματα οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Ρράξθσ. Συγκεκριμζνα οι παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν:


τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό τθσ Ρράξθσ,



τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου,



τθν διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 79400000-8 (Υπθρεςίεσ παροχισ γενικϊν επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και ςυμβουλϊν
ςε κζματα διαχείριςθσ).
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 92.256,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ι
74.400,00 € (χωρίσ ΦΡΑ 24%).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για 12 Μινεσ, με δυνατότθτα
παράταςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ πράξθσ, χωρίσ αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ
I τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
-

Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16 «Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν» (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,

-

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ,
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37
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-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 324-337

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε
τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και
λοιπζσ διατάξεισ»

-

του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’
66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα»1, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’
1673) ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ
τροποποιικθκε με το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ
εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α)
των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό
κακεςτϊσ»

-

τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)»

-

τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο
των Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)

-

τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου
θλεκτρονικοφ τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ»

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85
επ.

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ
(Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»

Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο
8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου
ευρϊ (1.000.000,00 €)
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Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β). Ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ
1156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλεσ διατάξεισ»,
όπωσ ιςχφει,

-

Το άρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α'161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ»,

-

Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ
ςυναλλαγζσ»,

-

Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,
Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ», όπωσ τροποποιικθκε
από τον ν. 4334/2015, τον ν. 4472/2017 και ιςχφει,

-

Τον ν. 2121/1993 (Α' 25) "Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Κζματα",

-

Το Ρ.Δ. 39/2017 (Ά '64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν»,

-

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ιδίωσ του άρκρου 282 παρ. 9 & 12, όπωσ θ
παράγραφοσ 9 τροποποιικθκε με το άρκρο 58 παρ. 11 ν. 3966/2011 (Α’ 118) «Κεςμικό πλαίςιο
των Ρρότυπων Ρειραματικϊν Σχολείων, Μδρυςθ Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, Οργάνωςθ
του Λνςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων «Διόφαντοσ» και λοιπζσ διατάξεισ»,

-

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,

-

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” και του π.δ. 39/2017
(Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.»,

-

του π.δ. 74/2011 (Α’ 181) «Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ.
92/2019 (Α’ 149) «Τροποποίθςθ π.δ. 74/2011 «Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδοσ»,

-

Τθν με αρ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», με τθν
οποία τροποποιείται θ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ (Β' 3400) «φκμιςθ των
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου
Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν
και Δικτφων»,

-

Το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα
εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ
27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ)
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2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ
διατάξεισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ
οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει
ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,

-

Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ)
αρικ. 1081/2006,

-

Τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ
Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ
γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχισ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ
του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1083/2006,

-

Τον Κανονιςμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18 θσ Λουλίου
2018 ςχετικά με τουσ δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ που εφαρμόηονται ςτον γενικό προχπολογιςμό
τθσ Ζνωςθσ, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1296/2013, (ΕΕ) αρικ. 1301/2013, (ΕΕ)
αρικ. 1303/2013, (ΕΕ) αρικ. 1304/2013, (ΕΕ) αρικ. 1309/2013, (ΕΕ) αρικ. 1316/2013, (ΕΕ) αρικ.
223/2014, (ΕΕ) αρικ. 283/2014 και τθσ απόφαςθσ αρικ. 541/2014/ΕΕ και για τθν κατάργθςθ του
κανονιςμοφ (ΕΕ, Ευρατόμ) αρικ. 966/2012.

-

Θ υπ' αρ. Αρικμ. 137675/EΥΚΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάςταςθ τθσ υπ’
αρικμ. 110427/EΥΚΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ με τίτλο
«Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΚΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822)
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ
2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ
2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των
αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων”,

-

Τθν με αρ. πρ. (ΕΥΔ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία) 2442 / 536 /Α3
16/04/2021 Ρρόςκλθςθ (κωδ. 145) με τίτλο «Αναβάκμιςθ λειτουργιϊν τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ για
τθν υποςτιριξθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων (Γ'
κφκλοσ) - «ΔΛΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ»» προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν
υποβολι προτάςεων ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 02 και 02Σ του Ε.Ρ.
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία»,

-

Τθν με αρ. πρ. Αρ. πρωτ. 5831/04-11-2021 (ΑΔΑ ΨΛΦ346ΜΤΛ-2ΓΓ ) (ΕΥΔ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο ««Δθμιουργία
Μθχανιςμοφ εποπτείασ και ενδυνάμωςθσ τθσ Αγοράσ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των
Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ», με MIS 5107690 ςτο ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα &
Καινοτομία».

-

Το με Α.Ρ. 202/30-3-2022 απόςπαςμα πρακτικόφ τθσ από 30-3-2022 ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ ΕΝ.Ρ.Ε. που αφορά ςτθν απόφαςθ περί διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ,
ζγκριςθσ του Τεφχουσ Διακιρυξθσ του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με αντικείμενο τθν
Ανάδειξθ Αναδόχου τθσ Σφμβαςθσ με τίτλο «Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για τθν
υλοποίθςθ τθσ πράξθσ με MIS 5107690 με τίτλο ‘’Δθμιουργία Μθχανιςμοφ Εποπτείασ και
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ενδυνάμωςθσ τθσ αγοράσ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των Ρσεριφερειϊν τθσ Χϊρασ’’» και
ςυγκρότθςθσ των αρμόδιων επιτροπϊν: α) Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και β) Ραρακολοφκθςθσ
και Ραραλαβισ των Ζργων»

1.5

-

Τθν υπ' αρ. πρωτ. 1103/28-2-2022 απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ.
«Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία», με τθν οποία διατυπϊνεται θ Κετικι
Γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν ςχζδιο του τεφχουσ δθμοπράτθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

-

Tων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 3-5-2022 και ϊρα 23:59:59.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) ςτισ 9-5-2022 και
ϊρα 10:00..

1.6

Δθμοςιότθτα

A. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 159226,
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.
Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): https://enpe.gr/el/

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
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ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

1.8

Σφγκρουςθ Συμφερόντων

Θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/106 για: α) τθν
αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων ςυμφερόντων που
προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ
και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ
ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και να διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ
όλων των οικονομικϊν φορζων. Σε περίπτωςθ που τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α' και
β' τθσ παρ. 3 του άρ. 24 του ν. 4412/2016 γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτθν ανακζτουςα αρχι τυχόν
ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των ιδίων ι των ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων, θ ανακζτουςα αρχι αποφαίνεται
αιτιολογθμζνα επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ ανακζτουςα αρχι
αποφανκεί ότι ςυντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει αμζςωσ τθν Ενιαία Αρχι
Δθμοςίων Συμβάςεων και λαμβάνει αμελλθτί τα κατάλλθλα μζτρα, προσ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων και προσ αποφυγι ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ, ςτα οποία μπορεί
να ςυμπεριλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου από οποιαδιποτε ςυμμετοχι ςτθ
ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφαρμοηόμενων και των διατάξεων των παραγράφων 4
και 5 του άρκρου 7 του ν. 2690/1999 (Α' 45).
Εάν μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι αδφνατον να αρκεί με άλλον τρόπο, ο υποψιφιοσ ι προςφζρων, ο
οποίοσ ςχετίηεται με αυτι, αποκλείεται από τθ διαδικαςία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν
περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτθν Αρχι γραπτι ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τισ
περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και όλα τα επακόλουκα μζτρα που
ελιφκθςαν, ςφμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 341
του ν. 4412/2016.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.

Θ με αρ. πρωτ. 231/2022 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ όπωσ ζλαβε μετά τθ δθμοςίευςι τθσ ςτο
ΚΘΜΔΘΣ)
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ωσ εμφανίηεται ςτο επάνω μζροσ τθσ ςελίδασ) με τα Ραραρτιματα IVII που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και Κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για
τθν παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο
«Διορκωτικό» και ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) ,που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
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εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (βλ ΡΑΑΤΘΜΑ VI –
Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν).
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ.

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
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2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ χιλίων
τετρακοςίων ογδόντα οκτϊ ευρϊ (1.488,00 €), θ οποία αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016,
2.2.2.3 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν.
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί1, η) ςτισ
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο :
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεοπιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
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νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42) θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ
187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε),
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο
ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο
θαη, φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ
159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4
(δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο κεζάδνληεο), 396 παξ.
2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο
Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο
βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα
ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία
ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε,
λφζεπζε θ.ιπ.), 374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε
ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα
θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α' 265), φηαλ
απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη
κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23
(δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α'
103),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L
88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο
νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α' 103),
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη
ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (EE L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ
άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α' 139),
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο
Οδεγίαο 2011/36/ ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο πιαίζην
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ
άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ θψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
-

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο.

-

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο.

-

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

-

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.

ππνρξέσζε

ησλ

Εάν ζηιρ ωρ άνω πεπιπηώζειρ (α) έωρ (ζη) η πεπίοδορ αποκλειζμού δεν έσει καθοπιζηεί
με αμεηάκληηη απόθαζη, αςηή ανέπσεηαι ζε πένηε (5) έηη από ηην ημεπομηνία ηηρ
καηαδίκηρ με αμεηάκληηη απόθαζη.

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία,
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
2.2.3.3. Καη' εμαίξεζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ
ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξάο.
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο :
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.
4412/2016,
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(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε
νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο,
(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 (Α’ 93) πεξί
πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή δηαζέηεη επαξθψο
εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο
κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν
παξεκβαηηθά, κέζα,
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο
παξνχζαο,
(ε) εάλ επηρεηξεί λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν εμ
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα, φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.
Εάν ζηιρ ωρ άνω πεπιπηώζειρ (α) έωρ (θ) η πεπίοδορ αποκλειζμού δεν έσει καθοπιζηεί
με αμεηάκληηη απόθαζη, αςηή ανέπσεηαι ζε ηπία (3) έηη από ηην ημεπομηνία έκδοζηρ
ππάξηρ πος βεβαιώνει ηο ζσεηικό γεγονόρ.
2.2.3.5 Δεν Απαιηείηαι

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ
πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ
πεξηπηψζεηο.
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2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 2.2.3.1, θαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, εθηφο απφ ηελ πεξ. β’ απηήο, κπνξεί λα
πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα
απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε).
Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη
θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην
πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε
νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη
ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ
θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή παξαπησκάησλ.Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη
ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο.
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε
απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο
παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.
2.2.3.8. Η απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ λ. 4412/2016.
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ
άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν απηφ.

Κριτιρια Επιλογισ
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ
ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.
4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ
ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι
μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία
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Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να ζχει μζςο γενικό
ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2018, 2019, 2020) μεγαλφτερο ι
ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ
δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε για όςεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του κα πρζπει να
είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ με το 100% του προχπολογιςμοφ του ςυγκεκριμζνου ζργου. Σε περίπτωςθ
ζνωςθσ /κοινοπραξίασ θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. Θ ηθτοφμενθ ικανότθτα δεν επθρεάηεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ του κάκε
φορζα ςτθν ζνωςθ / κοινοπραξία.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ για τθν παραδεκτι ςυμμετοχι του πρζπει να πλθροί τα παρακάτω
κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, άλλωσ θ προςφορά του απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ειδικότερα:
1. Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ/κοινοπραξίασ ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ
πρζπει να ζχει προβεί ςε εμπρόκεςμθ και προςικουςα ολοκλιρωςθ ενόσ (1) τουλάχιςτον ζργου
ςυναφοφσ με το φυςικό αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, ιτοι τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ
ςε Φορείσ και Οργανιςμοφσ διαχείριςθσ θ και υλοποίθςθσ ζργων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τα
διαρκρωτικά ταμεία τθσ ΕΕ, με ςυμβατικό ςυνολικό φψοσ ακροιςτικά τουλάχιςτον ίςο με το 100% του
προχπολογιςμοφ του παρόντοσ ζργου (χωρίσ ΦΡΑ). Σε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παραπάνω
προχπόκεςθ δεν δφναται να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
Σε ζργο που ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετείχε ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, υπολογίηεται μόνο το
ςυμβατικό τίμθμα που αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ του.
Το παραπάνω ζργο κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ
βεβαίωςθσ/πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του ζργου, που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι / Αποδζκτθσ.
2. Να διακζτουν Ομάδα Ζργου ικανι ςε πλικοσ και ειδικότθτεσ, που να διαςφαλίηει τθν άρτια υλοποίθςθ
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ και να πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, ωσ ακολοφκωσ:
α. Ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου (Υ.Ε.). Ο Υπεφκυνοσ Ζργου (Υ.Ε.) πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τα
παρακάτω προςόντα:


κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ/ΤΕΛ),



κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (ΑΕΛ/ΤΕΛ),



τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ζτθ ςυνολικι επαγγελματικι εμπειρία εκ των οποίων τουλάχιςτον
δζκα (10) ζτθ ςτθ διαχείριςθ και διοίκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.

β. Τουλάχιςτον τρία (3) ςτελζχθ καθένα από τα οποία διαθέτει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουθα προςόντα:


Κάτοχοσ πτυχίου τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΑΕΛ/ΤΕΛ),



Επαγγελματικι Εμπειρία πζντε
ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.

(5)

ετϊν

ςτθν

διαχείριςθ

και

παρακολοφκθςθ
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Πλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου εκτόσ του ΥΕ, κα πρζπει να μποροφν να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ
ςτα γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ απο απόςταςθ.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ οφείλει να δθλϊςει τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, πρζπει να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015
ι ιςοδφναμο ςτο πεδίο διοίκθςθσ ζργων ι/και ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων κακϊσ και ISO
27001:2013 ωσ προσ τθν Αςφάλεια Ρλθροφοριϊν. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ θ παραπάνω
απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από τουλάχιςτο ζνα μζλοσ αυτισ. Δεν επιτρζπεται θ ςτιριξθ ςτθν
ικανότθτα τρίτων για τθν εκπλιρωςθ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ.
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων /Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6),
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με
αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με
τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ' του Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ
του Ρροςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό φορζα να αντικαταςτιςει ζναν φορζα που δεν πλθροί
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1,
2.2.3.2, 2.2.3.5 και 2.2.3.10. τθσ παροφςασ.
Θ αντικατάςταςθ γίνεται κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι προσ τον οικονομικό φορζα,
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό φορζα, για
κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.
Ο φορζασ με τον οποίο αντικακίςταται ο φορζασ του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να
αντικαταςτακεί εκ νζου.
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2.2.8.2 Υπεργολαβία
Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ.
το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ
του
Ραραρτιματοσ 1
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Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικόσ
φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με ςυνοδευτικι
υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ, υποβάλλεται χωριςτά
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ
του.
Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ.
Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που
τθρείται. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
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προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 - απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ,
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν υποβολι του.
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Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1.
β) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε...
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Μ.Θ.
β) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.5 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει περί
μθ επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ
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B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί
τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γρίνονται αποδεκτά,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν,
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να υποβάλλουν τα απαραίτθτα εκείνα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθ
χρθματοοικονομικι τουσ επάρκεια και φερεγγυότθτα προκειμζνου να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ του
ζργου. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να υποβλθκοφν:


Λςολογιςμοί ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων
(2018, 2019, 2020). Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που εδρεφουν ςτο εξωτερικό, προςκομίηονται τα
αντίςτοιχα – ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι –
δικαιολογθτικά. Σε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφνται ςτθν κατάρτιςθ ιςολογιςμϊν κα πρζπει να
προςκομιςτεί το ζντυπο Ε3 των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων όπωσ αναφζρεται
και παραπάνω ςτθν ίδια παράγραφο. Στθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ εδρεφει ςτο εξωτερικό,
τα αντίςτοιχα ιςχφοντα αποδεικτικά ζγγραφα. Σε περίπτωςθ που πρόκειται για φυςικό πρόςωπο,
αντίςτοιχεσ Δθλϊςεισ Φόρου Ειςοδιματοσ taxis ι Εκκακαριςτικά Σθμειϊματα ι άλλα κατάλλθλα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά.



Εάν ο διαγωνιηόμενοσ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα
μικρότερο των τριϊν τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, κα πρζπει να υποβάλει ςτοιχεία για τισ
διαχειριςτικζσ χριςεισ που λειτουργεί, από τα οποία να προκφπτει ότι ςυντρζχει θ ανωτζρω
επάρκεια.



Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά προςκομίηονται για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ξεχωριςτά, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ το
ςχετικό κριτιριο πρζπει να πλθρείται από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςωρευτικά.

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ επαγγελματικισ και τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί
φορείσ προςκομίηουν:


πίνακα ςυνοπτικισ παρουςίαςθσ των ηθτοφμενων ςχετικϊν ζργων

26

22PROC010398368 2022-04-14

Α/Α

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ
ΑΡΧΗ/
ΑΠΟΔΕΚΣΗ

ΣΙΣΛΟ
ΕΡΓΟΤ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΤ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΣΕΛΕΗ
ΕΡΓΟΤ
(από μμ/εε
έωσ μμ/εε)

ΤΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΤ

ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ
ΣΟ ΕΡΓΟ /
ΠΡΑΞΗ
(ςε %)

ΠΡΟΚΟΜΙΘΕΝ
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ
ΣΟΙΧΕΙΟ
(είδοσ & ημ/νια
έκδοςησ)

1
2.
……

Ππου: Α) Αν οι αποδζκτεσ των υπθρεςιϊν των ζργων είναι φορείσ του δθμόςιου ι του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα (Ανακζτουςεσ Αρχζσ), θ παροχι των παραπάνω υπθρεςιϊν αποδεικνφεται με ςχετικζσ
βεβαιϊςεισ ι πρωτόκολλα οριςτικισ παραλαβισ (ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα), τα οποία ζχουν εκδοκεί
ι κεωρθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ
βεβαίωςθσ / πρωτοκόλλου παραλαβισ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, που εκδίδει θ Ανακζτουςα Αρχι /
αποδζκτθσ.
Β) Αν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, θ παροχι κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ του αποδζκτθ, τθν
προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και αντίγραφο του ςχετικοφ τιμολογίου για τθν
παροχι τθσ παραπάνω υπθρεςίασ και του ςχετικοφ extrait τθσ τραπζηασ για τθν πλθρωμι τθσ υπθρεςίασ.
Ωσ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ νοείται θ θμερομθνία τθσ βεβαίωςθσ ολοκλιρωςθσ του αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ, που εκδίδει ο αποδζκτθσ (ιδιωτικόσ φορζασ). Στθ περίπτωςθ ζργων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ
υποβάλλεται θ ςχετικι ζγγραφθ ςφμβαςθ.
Γ) Αν ςτα ζργα του Ρίνακα ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετείχε ωσ μζλοσ Ζνωςθσ ι
Κοινοπραξίασ, επιπρόςκετα προςκομίηει αντίγραφο Συμφωνθτικοφ που να αποδεικνφεται το ποςοςτό
ςυμμετοχισ.
Για τθν περίπτωςθ 2 τθσ παραγράφου 2.2.6.


πίνακα παρουςίαςθσ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου που κα αναλάβει τθ διοίκθςθ / υλοποίθςθ του
ζργου,
Μόνιμο προςωπικό του
προςφέροντα (ςε

A/A

περίπτωςη Ένωςησ /
Κοινοπραξίασ) ή ςτέλεχοσ
Τπεργολάβου ή Εξωτερικόσ

Ονοματεπώνυμο
Μέλουσ Ομάδασ

Θέςη ςτην Ομάδα Έργου

Ανθρωπομήνεσ Απαςχόληςησ

Έργου

υνεργάτησ






αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςτα οποία να αποτυπϊνεται ςαφϊσ θ
ςυμμετοχι και ο ρόλοσ τουσ ςε ανάλογθσ φφςθσ ζργα,
αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν ι/και των απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν των μελϊν τθσ ομάδασ
Ζργου
Βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν, από τισ οποίεσ να προκφπτει θ απαιτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία
Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ Ζργου, όπου δθλϊνουν ότι τα αναφερόμενα ςτα
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βιογραφικά τουσ ςθμειϊματα είναι αλθκι, ότι γνωρίηουν το ρόλο και τθ κζςθ τουσ
ςυγκεκριμζνο ζργο όπωσ περιγράφεται ςτθν προςφορά και ότι ζχουν ςυμφωνιςει με
προςφζροντα για τθν ςυμμετοχι τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζργου τόςο ςτθ περίπτωςθ
μόνιμου προςωπικοφ όςο και για τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου δεν ανικουν ςτο δυναμικό
ςυμμετζχοντοσ

ςτο
τον
του
του

Το ανωτζρω κριτιριο δφναται να καλφπτεται από ςτελζχθ από το μόνιμο προςωπικό του οικονομικοφ
φορζα ι τθσ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων ι/και από ςτελζχθ Υπεργολάβου ι/και από εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Ριςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001:2015 εν
ιςχφ ι ιςοδφναμο ςτο πεδίο διοίκθςθσ ζργων και ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, κακϊσ και
Ριςτοποιθτικό ISO 27001:2013 εν ιςχφ ι ιςοδφναμο.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά θ απαίτθςθ τθσ παραγράφου
2.2.7, πρζπει να πλθρείται από τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ
Ρτοςδιορίςτε εάν προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ. Ειδικότερα, προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου

απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ
διλωςθ), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ,
εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ
χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ
διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι
λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ
πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ
που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ
ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.
Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
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Β.11 Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:


οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
ΚΙΤΘΙΟ
Κ1
Κ2
Κ3
Κ4

ΡΕΙΓΑΦΘ
Κατανόθςθ των απαιτιςεων του Ζργου
Μεκοδολογία και μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου
Σαφινεια και πλθρότθτα ανάλυςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν
Σχιμα διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Ομάδασ ζργου –
Επικοινωνία των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου με τθν Ανακζτουςα Αρχι

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ
ΒΑΥΤΘΤΑΣ
25%
25%
25%
25%
100%

Κ1: Κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου
Κρίνεται ο βακμόσ κατανόθςθσ του ςυγκεκριμζνου ζργου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, θ κατανόθςθ του
πλαιςίου, των γενικϊν και ειδικϊν κεμάτων και των απαιτιςεων, θ αντίλθψθ των ιδιαιτεροτιτων, των
ειδικϊν ηθτθμάτων και των ενδεχόμενων κινδφνων, κακϊσ και οι τρόποι αντιμετϊπιςθσ τουσ που
προτείνονται από τον διαγωνιηόμενο.
Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ1 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ
που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ όπωσ περιγράφεται παραπάνω.
Κ2: Μεκοδολογία και μζςα για τθν υλοποίθςθ του ζργου
Κρίνεται θ καταλλθλόλθτα τθσ μεκοδολογίασ που κα προτακεί για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου
ζργου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, θ ςαφινεια, θ πρακτικότθτα και θ εφικτότθτα εφαρμογισ τθσ. Επίςθσ,
θ καταλλθλόλθτα των εργαλείων και μζςων που κα προτακοφν για τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ και θ
χρθςτικότθτα τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.
Κρίνεται θ ςαφινεια και θ πλθρότθτα τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου τθσ μεκοδολογίασ που κα
εφαρμόςει ςε όλα τα ςτάδια εκτζλεςθσ, ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα τθσ εφαρμογισ τθσ ςε ςχζςθ με τισ
ειδικζσ απαιτιςεισ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ προςφερόμενεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ.
Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ2 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ
που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ όπωσ περιγράφεται παραπάνω.
Κ3: Σαφινεια και πλθρότθτα ανάλυςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν
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Βακμολογείται ο βακμόσ επάρκειασ τθσ ανάλυςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, δθλαδι, θ καταγραφι
των υπθρεςιϊν που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο των διαφόρων φάςεων του ζργου. Κρίνεται το βάκοσ και θ
ακρίβεια τθσ ανάλυςθσ του ζργου ςε δραςτθριότθτεσ και Ραραδοτζα και ο βακμόσ κάλυψθσ των
απαιτιςεων του ςυγκεκριμζνου ζργου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ που προκφπτει από τθν παραπάνω
ανάλυςθ.
Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ3 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ
που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ όπωσ περιγράφεται παραπάνω.
Κ4 : Σχιμα διοίκθςθσ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Ομάδασ ζργου
Κρίνεται θ καταλλθλόλθτα τθσ δομισ, οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ςχζςθ με το
γενικότερο περιβάλλον του Ζργου κακϊσ και θ εξειδίκευςθ και θ ςυμπλθρωματικότθτα των ρόλων των
ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, θ επάρκεια του ςυςτιματοσ ςυντονιςμοφ και διοίκθςθσ τθσ ομάδασ ζργου,
ςε ςχζςθ με το αντικείμενο, τισ απαιτιςεισ και το χρονοπρογραμματιςμό του ζργου, θ διαςφάλιςθ τθσ
ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ των ςτελεχϊν τθσ ομάδασ ζργου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ βακμολόγθςθ του Κριτθρίου Κ3 κακορίηεται ςε 100 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται
ακριβϊσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ (υποχρεωτικζσ) ενϊ αυξάνεται μζχρι 150 βακμοφσ ςτισ περιπτϊςεισ
που υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ όπωσ περιγράφεται παραπάνω.
2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν Ρροςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι απόλυτθ βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
ΑΣΤΡi = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Για κάκε τεχνικι προςφορά υπολογίηεται ο Τελικόσ Βακμόσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΤΒΤΡ), δθλ.
ΤΒΤΡ = (ΑΣΤΡi/ ΑΣΤΡmax) x 100, όπου ΑΣΤΡmax = θ απόλυτθ βακμολογία του καλφτερου τεχνικά
υποψθφίου.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Αξιολόγθςθ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν
Για κάκε οικονομικι προςφορά υπολογίηεται το ςυγκριτικό τθσ κόςτοσ, δθλ. ΤΒΟΑ = (ΟΡmin/ ΟΡi) x100
όπου:
ΟΡmin = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ με τθ μικρότερθ τιμι (χωρίσ ΦΡΑ)
ΟΡi = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ i (χωρίσ ΦΡΑ)
Τελικι Αξιολόγθςθ
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H πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον Τελικό Βακμό
Αξιολόγθςθσ (ΤΒΑ), ο οποίοσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.
ΤΒΑ = (ΤΒΤΡ*80%) + (ΤΒΟΑ*20%) όπου ΤΒΑ ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ, ΤΒΤΡ θ ςυνολικι βακμολογία
τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ΤΒΟΑ ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ.

2.4

Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα Λ - VII τθσ
Διακιρυξθσ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ.
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5
του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι
Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ
τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με
χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ»
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ,
ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ
Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρκρο 10
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ανακζτουςα Αρχι
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:
α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ “Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -Τεχνικι Ρροςφορά” ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ “Οικονομικι Ρροςφορά” ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του Ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
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ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι.
Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά:
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) -αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ,
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
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Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.+
2.4.3.2 Τετνική Προζθορά

35

22PROC010398368 2022-04-14
Θ τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα
Στθν ενότθτα αυτι, ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να αναφζρει αναλυτικά τθν τεχνικι του πρόταςθ για τθν
υλοποίθςθ του Ζργου, τθ μεκοδολογία υλοποίθςισ του ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα.
Ακόμθ, ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει
πλθρζςτερα τθν πρόταςι του και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα
προκιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V.
Η ηηκή ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.

Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν, ωσ τιμι προςφοράσ, τθν τιμι με τρία (3) δεκαδικά ψθφία
(αρικμό), που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από τθν ωσ
άνω τιμι αναφοράσ για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ.
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ IV, που
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα
ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
Ωο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο :
α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ πξνο μέλν λφκηζκα,
β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ.
4412/2016 θαη
γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο.
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6)
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ
κανονικι.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Αν λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσπροςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ,εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, ναηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθδιαδικαςία να
παρατείνουν τθν προςφορά τουσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά :
α) Θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ
οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ.
β) Θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ.
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γ) Για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
δ) Θ οποία αποτελεί εναλλακτικι προςφορά.
ε) Θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.5 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ
παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά
μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ
ενϊςεων.
ςτ) Θ οποία είναι υπό αίρεςθ.
η) Θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην Δ..Η.ΓΗ.., γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ.
4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα:





Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή
Πξνζθνξά» ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.
Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο», θαηά ηελ
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα
Ειδικότερα:
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
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Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν.
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ. Μετά από τθν ζκδοςθ και
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά
κατάταξθσ, με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν
αποδοχι ι απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
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προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων
Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά
προςωρινοφ αναδόχου

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
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ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102, εντόσ
δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
α) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
ςτοιχεία ι
β) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
γ) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα
οριηόμενα ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
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ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

3.3.1 Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ
αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθ κακίςταται οριςτικι εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν
αποκλειςτεί οριςτικά.
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το ΕλεγκτικόΣυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127), εφόςον απαιτείται.
δ) ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από τθν οικεία διαχειριςτικι αρχι και
ε) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που
υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν
περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο
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ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο ,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω πρόςκλθςθσ του
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται
να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του.
Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι :
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016
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Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο άρκρου 363 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016. Ιτοι α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ.
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ
ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι.
Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
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Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.2
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.3
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των
διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
διαφορετικά.4 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.

2

Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016.
Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
4
Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
3
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3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλο ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει, μετά από
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
Επίςθσ, ζχει δικαίωμα ματαίωςθσ ςε περίπτωςθ Απζνταξθσ τθσ Ρράξθσ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ
περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ
ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ ι ςτο Ραράρτθμα VI τθσ διακιρυξθσ. Το περιεχόμενό τθσ
είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα. VI τθσ Διακιρυξθσ και με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 (Ραράρτθμα VI).
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ
τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ζχει τροποποιθκεί
και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

1. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο
τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α του Ν.4412/2016.
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.
ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ απζναντι ςτθν Ανακζτουςα αρχι
να υλοποιιςει και να παραδϊςει το ζργο, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα άρκρα τθσ παροφςασ,
εκτελϊντασ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ που αυτό περιλαμβάνει.
2. Ο Ανάδοχοσ κατά τθ υλοποίθςθ του ζργου, κα πρζπει να τθρεί απαρζγκλιτα τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ
του Επικοινωνιακοφ Οδθγοφ ΕΣΡΑ 2014-2020 και τισ κατευκφνςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Επίςθσ, ο
Ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει υπϋόψιν του το λογότυπο του ΕΣΡΑ, του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου,
κακϊσ και τυχόν άλλα που κα του δοκοφν για διευκόλυνςι του από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςτει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεϊν του.
4. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν
Ανακζτουςα Αρχι και τθν ΕΡΡΕ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ
τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου.
5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο Ζργο (τακτικζσ
και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων,
κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Αν δεν μπορεί να ζχει φυςικι παρουςία, κα πρζπει να
φροντίηει για τθν εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι του (τθλεδιάςκεψθ).
6. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου, που κα
αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ
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οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ
αποκατάςταςι τθσ.
7. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του,
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ
Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από
αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ
μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο
πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου,
κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ
θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.
8. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ
ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι
τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα
τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ με άλλουσ ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
9. O Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και πλιρωσ υπεφκυνοσ για πράξεισ ι παραλείψεισ του προςωπικοφ/
εξωτερικϊν ςυνεργατϊν/υπεργολάβων που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ του ζργου και οφείλει να
ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να
ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ αρχισ.
10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα
αποδεικτικά ςτοιχεία.
11. Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε περίπτωςθ
που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει
εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ
Αναδόχου, από μείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ,
καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κ.λπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ
εκδοχζωσ Τράπεηασ.
12. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ να ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ
που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον Ν. 3414/05.ςιμερα.
13. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τισ υποχρεϊςεισ που ζχει ζναντι
τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα.
14. Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από κάκε
άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ καταβολισ
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αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι
τρίτων.
15. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/
Κοινοπραξία, κα είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Ρροκιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ
τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε
καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του
ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του
Ζργου.
16. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε
λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ και τθν ίδια τιμι.
17. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ ενόσ
εκ των μελϊν τθσ ζνωςθσ που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι
απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του Αναδόχου, μόνο
εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων
τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
18. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 18 του ν.4412/2016
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ να δζχεται και να διευκολφνει
απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν
Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΡ “ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ” ι/και από
οποιοδιποτε άλλο εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα
ελεγκτικά όργανα το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
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οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το (α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.
Για τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται προθγουμζνωσ θ ζγκριςθ τθσ οικείασ Διαχειριςτικισ Αρχισ
του προγράμματοσ.
Για τθν τροποποίθςθ ςυνάπτεται νζα ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ οποία κα
αποτελεί Ραράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.
Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου για οποιονδιποτε λόγο δεν δφναται να
ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ
περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ
και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ
όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο
ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
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θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα
λοιπά τθν ίδια διαδικαςία

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
4.6.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του
Ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
β) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων
που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ
του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
4.6.2 Ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
4.6.3 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

5.1

Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςε τρεισ (3) δόςεισ και κα ςυνδζεται με τθν οριςτικι
παραλαβι των επιμζρουσ Ραραδοτζων από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου ωσ
ακολοφκωσ:


Θ πρϊτθ 1θ δόςθ φψουσ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ καταβάλλεται μετά τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι τθσ 2θσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου.



Θ δευτζρθ 2θ δόςθ φψουσ 40% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ καταβάλλεται μετά τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι τθσ 4θσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου.



Θ τρίτθ 3θ δόςθ φψουσ 30% κα καταβλθκεί μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του ζργου. Θ οριςτικι παραλαβι πραγματοποιείται μετά τθν εξζταςθ από τθν
ανακζτουςα αρχι του αιτιματοσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64, παρ.2 του Ν. 4172/2013).

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ
5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ5 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:
5

Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021
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α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν παράγραφο 6.2 και
6.3 τθσ παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του
άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει,
χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
- ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
- είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ
επιςτροφισ τθσ,με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. (δ) τθσ παροφςασ παραγράφου
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ Φ.Ρ.Α. επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
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παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων
των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ
απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί.

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, και τθν
παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ
τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν
απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο
δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ θ οποία ςυγκροτείται από τθν ανακζτουςα αρχι και θ
οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθρείται από τον ανάδοχο θμερολόγιο
ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, θ κακθμερινι
απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα ςτοιχεία που
ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο ςυνυπογράφεται από τον επόπτθ τθσ
ςφμβαςθσ, που μπορεί να ςθμειϊςει επί αυτοφ παρατθριςεισ για τθν τιρθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και
φυλάςςεται ςτον χϊρο εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό προςκομίηεται από τον
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί. Οι καταγραφζσ του αποτελοφν ςτοιχείο για τθν
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν επιτροπι παραλαβισ.

6.2 Διάρκεια ςφμβαςθσ
6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν υπογραφι και τθν ανάρτθςθ τθσ
ςτο ΚΘΜΔΘΣ.
6.2.2. Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ, που ςυνιςτά αντικειμενικι
αδυναμία εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ ι ανωτζρα βία με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ. Οποιαδιποτε παράταςθ τελεί υπό τθν ζγκριςθ ΕΥΔ Ε.Ρ.
ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ τθσ
Σφμβαςθσ, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ
των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το
ΕΣΡΑ 2014-2020.
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6.2.3. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του Ν. 4412/2016 (όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 43 παρ. 25 του ν.4605/2019) και το
άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ
6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ
θ οποία ορίηεται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι
(τμθματικζσ και οριςτικι) των παραδοτζων και τθν υποβολι προσ ζγκριςθ των πρακτικϊν τθσ ςτο
Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ζργο τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ
είναι:
i. Θ παροχι κατευκφνςεων ςτον Ανάδοχο.
ii. Θ ςυμβατικι επίβλεψθ, θ διατφπωςθ παρατθριςεων και ενςτάςεων.
iii. Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ του ζργου με κάκε πρόςφορο μζςο ςε ςυνεργαςία με τον Ανάδοχο.
iv. Θ παραλαβι των παραδοτζων του ζργου.
6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ
επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για
τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα
με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
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β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016.

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

6.5

Αναπροςαρμογι Τιμισ

Οι τιμζσ είναι ςτακερζσ και δεν αναπροςαρμόηονται.

6.6

Εκχϊρθςθ ςφμβαςθσ

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από
τρίτο, πλθν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ παροφςασ και υπό τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 132 παρ. 1 ςτοιχείο δ
ςθμείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των
απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ
Οργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο
εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν
αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων
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μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το
εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.

6.7

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ

6.7.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ, καταδικαςτεί αμετάκλθτα για
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.
6.7.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου,
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.
6.7.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΝΩΣΘ ΡΕΙΦΕΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΗΙΤΗΙΚΩΣΤΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Α1) Ρεριγραφι Δικαιοφχου
Θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ και ςυντετμθμζνα «ΕΝ.Ρ.Ε.», ςυςτάκθκε ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ
δικαίου για τθν οργανωμζνθ ςυνεργαςία, προαγωγι και εκπροςϊπθςθ των Ρεριφερειϊν.
Εποπτεφεται από τον Υπουργό Εςωτερικϊν και ζχει ζδρα τθν Ακινα (παρ. 9 άρκρο 282 ν. 3852/2010, όπωσ
τροποποιικθκε με τθν παρ. 11 του άρκρου 58 του ν. 3966/2011).
Θ ΕΝ.Ρ.Ε. ζχει ωσ ζμβλθμα τον Κλειςκζνθ και θ ςφραγίδα τθσ είναι κυκλικι. Ρεριμετρικά του κφκλου
αναγράφεται ολογράφωσ ο τίτλοσ «Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ» και ςτο εςωτερικό του κφκλου το
ανωτζρω ζμβλθμα.
Ο Σκοπόσ τθσ ΕΝ.Ρ.Ε.
Σφμφωνα με το άρκρο 2 του Ρ.Δ. 74/2011 (ΦΕΚ 181Α/22.8.2011) θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ ζχει ωσ
ςκοπό, ιδίωσ :
Τθ ςυνεργαςία των περιφερειϊν μελϊν τθσ.
Τθν προαγωγι του κεςμοφ του δεφτερου βακμοφ αυτοδιοίκθςθσ.
Τθν ζρευνα και μελζτθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με τθν δευτεροβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφερειακι
ανάπτυξθ.
Τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία ςτοιχείων και πλθροφοριϊν επί γενικϊν και ειδικϊν ηθτθμάτων,
ςχετικϊν με τθν αποςτολι και το ζργο των περιφερειϊν.
Τθν προϊκθςθ και ενκάρρυνςθ πρωτοβουλιϊν για τθν ειρινθ, τον πολιτιςμό, τθν ιςόρροπθ κοινωνικι και
οικονομικι ανάπτυξθ, τθν καταπολζμθςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και τθσ ανεργίασ.
Το ςυντονιςμό των περιφερειϊν για τθ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και των ςυνεπειϊν τθσ, ςε ςυνεργαςία
με τουσ αρμόδιουσ φορείσ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Τθν ενθμζρωςθ και διαρκι επιμόρφωςθ του προςωπικοφ και των αιρετϊν οργάνων των περιφερειϊν.
Τθ ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ, τισ Ρεριφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων και άλλουσ
φορείσ πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ για τθν προαγωγι του κεςμοφ τθσ διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ και
τθν προϊκθςθ των ηθτθμάτων που αφοροφν τθν αυτοδιοίκθςθ.
Τθ ςυνεργαςία με όργανα και φορείσ τθσ τοπικισ και περιφερειακισ αυτοδιοίκθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν και χωρϊν.
Τθ ςυνεργαςία με φορείσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε κζματα
δευτεροβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ, αποκζντρωςθσ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ.
Τθν εκπροςϊπθςθ των περιφερειϊν ςτα πάςθσ φφςεωσ όργανα και φορείσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
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Τον προγραμματιςμό, υποςτιριξθ και ςυντονιςμό δράςεων για τθν αναβάκμιςθ τθσ καταςτατικισ κζςθσ
των αιρετϊν οργάνων των περιφερειϊν και του προςωπικοφ κακϊσ και για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία
των υπθρεςιακϊν τουσ μονάδων.
Επίςθσ, θ Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδασ :


διατυπϊνει τισ απόψεισ τθσ ςτα νομοςχζδια που αφοροφν τισ περιφζρειεσ,



εκδίδει βιβλία και ζντυπα με αντικείμενο κζματα δευτεροβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ.

Α2) ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ ΜΕ MIS 5107690
Το αντικείμενο τθσ πράξθσ αφορά τουσ παρακάτω βαςικοφσ τομείσ αρμοδιοτιτων: A. Εποπτεία και
Ζλεγχοσ Λειτουργίασ των Επιχειριςεων, Β. Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν που αφοροφν τισ
επιχειριςεισ ςε ζκτακτεσ καταςτάςεισ και Γ. Βιϊςιμθ διαχείριςθ των Φυςικϊν Ρόρων – Ρεριβαλλοντικι
απόδοςθ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα – Κυκλικι Οικονομία
Σκοπόσ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ είναι αφ' ενόσ θ αναβάκμιςθ τθσ εποπτείασ τθσ αγοράσ που αςκοφν οι
Ρεριφζρειεσ ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ (εποπτεία και ζλεγχοσ των επιχειριςεων) και αφετζρου θ
ενδυνάμωςθ των Ρεριφερειϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν κακϊσ και
λιψθσ αποφάςεων ςε τομείσ που άπτονται τθσ επιχειρθματικότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ των
περιφερειακϊν οικονομιϊν τθσ Επικράτειασ, ϊςτε να μποροφν να διαχειριςτοφν αποδοτικότερα πάγια ι
ζκτακτα γεγονότα, μζςω εργαλείων και μεκοδολογιϊν. Οι ςκοποί αυτοί κα επιτευχκοφν μζςω τθσ
θλεκτρονικισ μοντελοποίθςθσ και διεκπεραίωςθσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν, κακϊσ και τθσ εκπόνθςθσ
κατάλλθλων μελετϊν και εκκζςεων.
Στο αντικείμενο τθσ Ρράξθσ περιλαμβάνεται θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του μθχανιςμοφ εποπτείασ τθσ
αγοράσ που αςκοφν οι Ρεριφζρειεσ ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τουσ, μζςω εκπόνθςθσ κατάλλθλων
εκκζςεων/μελετϊν (μοντελοποίθςθ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν εποπτείασ, προτάςεισ για απλοφςτευςθ
τθσ διαδικαςίασ, ι/και προτάςεισ προσ νομοπαραςκευαςτικι αξιοποίθςθ) κακϊσ και μζςω τθσ εφαρμογισ
ψθφιακϊν εργαλείων και πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Επιπροςκζτωσ, ςτο αντικείμενο τθσ
προτεινόμενθσ Ρράξθσ περιλαμβάνεται θ εκπόνθςθ μελετϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθν υποςτιριξθ των
Ρεριφερειϊν για το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν για πάγια ι ζκτακτα
προβλιματα (π.χ. πανδθμία Covid-19) ςε ςυςχζτιςθ με τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, ϊςτε να
μποροφν να διαχειριςτοφν αποδοτικότερα πάγια ι ζκτακτα γεγονότα. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ
πάγιων ι ζκτακτων γεγονότων (που επθρεάηουν μεταξφ άλλων και πτυχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ) κα
δθμιουργθκεί και ζνασ μθχανιςμόσ εξ' αποςτάςεωσ παροχισ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ
όλων των εμπλεκομζνων (Ρεριφζρειεσ, επιχειριςεισ, ανκρϊπινο δυναμικό) ϊςτε να δίνονται ςυςτάςεισ
και κατευκφνςεισ για τθν άμεςθ και ενεργι προςαρμογι των επιχειριςεων και των εργαηομζνων
ςφμφωνα με τισ δυναμικζσ αναπτυξιακζσ ςυνιςτϊςεσ και το εν γζνει κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον.
Επιςθμαίνεται ότι, ενϊ το ζργο προβλζπει τθν ανάπτυξθ ενιαίου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, θ χριςθ
του από κάκε Ρεριφζρεια κα είναι αυτόνομθ και ανεξάρτθτθ τθσ χριςθσ του εν λόγω ςυςτιματοσ από
οποιαδιποτε άλλθ Ρεριφζρεια. Επιπλζον, το προτεινόμενο ζργο κα εκμεταλλευτεί τθν υφιςτάμενθ
υποδομι του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Νομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων (ΟΡΣΝΑ)
κακϊσ και τθν υποδομι G-Cloud.
Σθμειϊνεται ότι, θ προτεινόμενθ Ρράξθ κα λάβει υπόψθ το ςφνολο των εξελίξεων ςε κζματα που
ςχετίηονται με τα κεματικά πεδία τθσ πρόταςθσ, ϊςτε να λειτουργιςει ςυμπλθρωματικά ςτισ υφιςτάμενεσ
δράςεισ και ζργα που υλοποιοφνται από διαφορετικά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, κακϊσ επίςθσ και εν
γζνει ςχεδιαηόμενεσ πρωτοβουλίεσ τθσ κεντρικισ Κυβζρνθςθσ τόςο προσ τον ψθφιακό μεταςχθματιςμό
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όςο και τθ μεταφορά αρμοδιοτιτων προσ τουσ ΟΤΑ και των δφο βακμϊν, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ
αμεςότερθ, εγγφτερθ και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, κακϊσ και των τοπικϊν,
αναπτυξιακϊν, κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και άλλων αναγκϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ προτεινόμενθσ πράξθσ, οι Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ αναμζνεται:











Να βελτιϊςουν τθν επιχειρθςιακι ικανότθτα τουσ για τθν υποςτιριξθ και διεκπεραίωςθ των
διαδικαςιϊν τιρθςθσ μθτρϊων κακϊσ και εποπτείασ και ελζγχου τθσ Αγοράσ ςε κζματα
αρμοδιότθτασ τουσ
Να βελτιϊςουν τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
διεκπεραίωςθσ των αιτθμάτων ελζγχου, με τθν παροχι τυπικισ υποςτιριξθσ ροισ εργαςιϊν,
τιρθςθσ αρχείων, πρωτοκόλλου, παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν κ.λπ. ςυμπεριλαμβανομζνθσ κάκε
ανάγκθσ ανταλλαγισ δεδομζνων ι και διενζργειασ χρθματικϊν ςυναλλαγϊν με τρίτα ςυςτιματα
του Δθμοςίου
Να βελτιϊςουν τθ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και διαχείριςθσ πάςθσ φφςθσ εποπτείασ
επιχειριςεων που διενεργοφν οι Ρεριφζρειεσ βάςει των αρμοδιοτιτων τουσ ςε κζματα που
αφοροφν ςε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και το εν γζνει ζλεγχο και εποπτεία τθσ αγοράσ των
Ρεριφερειϊν
Κα προςφζρεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςυνεργατικισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και
κακοδιγθςθσ χρθςτϊν επί κεμάτων που ςχετίηονται με τα παραπάνω κζματα
Μζςω τθσ εκπόνθςθσ μελετϊν και ολοκλθρωμζνων ςχεδίων δράςθσ να είναι ςε κζςθ να
ςυςτιςουν ολοκλθρωμζνεσ Ρροτάςεισ που αφοροφν ςτθ περαιτζρω βελτίωςθ τθσ αγοράσ
προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ αμεςότερθ, εγγφτερθ και αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των
επιχειριςεων, κακϊσ και των τοπικϊν, αναπτυξιακϊν, κοινωνικϊν, περιβαλλοντικϊν και άλλων
αναγκϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ.
Κα επιδράςει κετικά ςτθν πορεία του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ με τθν ενδυνάμωςθ των
μθχανιςμϊν ελζγχου και εποπτείασ τθσ αγοράσ

Α3) ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ο οποίοσ, με τα
ςτελζχθ που κα διακζςει, κα υποςτθρίξει τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ ΕΝΡΕ, και κα παρζχει
υπθρεςίεσ επιςτθμονικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ των διοικθτικϊν μθχανιςμϊν και υπθρεςιϊν τθσ ΕΝΡΕ
ςε ηθτιματα οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Ρράξθσ. Συγκεκριμζνα οι παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν:


τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό τθσ Ρράξθσ,



τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου,



τθν διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ

Α4) ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΟΥ ΕΓΟΥ
Οι υπθρεςίεσ κα προςφζρει ο Ανάδοχοσ (Τεχνικόσ Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ) προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι,
όπου αυτζσ ηθτθκοφν, ςτο πλαίςιο του Ζργου (Υποζργο 3) τθσ εγκεκριμζνθσ Ρράξθσ με κωδικό MIS
5107690, αφοροφν ενδεικτικά ςτα κάτωκι, για όλθ τθ διάρκεια ηωισ τθσ ςφμβαςθσ, :
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Διοικθτικι Υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν τιρθςθ του φακζλου τθσ Ρράξθσ (Διοικθτικόσ
Φάκελοσ, Φάκελοσ Διαγωνιςμϊν και Ρρομθκειϊν, Φάκελοσ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Φάκελοσ
Οικονομικοφ Αντικειμζνου)



Διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ
Υποςτιριξθ ςτον ζλεγχο και καταχϊρθςθ ςτθν θλεκτρονικι υποβολι του ΟΡΣ των ςτοιχείων που
προβλζπονται από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ & Ελζγχου βάςει ζνταξθσ για τθν ενότθτα τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (ΤΔΡ, ΤΔΥ, ΔΔΔ, κ.α.)
Διοικθτικι υποςτιριξθ ςε όλα τα ςτάδια διενζργειασ των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν υπό τθν
κακοδιγθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ ενταγμζνθσ Ρράξθσ κατά τθν περίοδο
υλοποίθςισ τθσ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ ζνταξθσ και τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ και δείκτεσ που
πρζπει να επιτευχκοφν ςε επίπεδο Ε.Ρ.
Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ των αιτθμάτων πλθρωμισ για τθν καταβολι των δόςεων και υποςτιριξθ
του δικαιοφχου ςτισ πλθρωμζσ των Αναδόχων
Συςτθματικι παρακολοφκθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, του φυςικοφ και του οικονομικοφ
αντικειμζνου και τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (τιρθςθ του καταρτιςκζντοσ
χρονοδιαγράμματοσ διοικθτικϊν ενεργειϊν και εργαςιϊν)
Υποςτιριξθ προσ τθν Ανακζτουςα ςτθν προετοιμαςία & διενζργεια τυχόν επιτόπιων
επαλθκεφςεων και ελζγχων από Εκνικά και Κοινοτικά όργανα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.











Σε αυτό το πλαίςιο, ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξαςφαλίηει τθν ολοκλθρωμζνθ, ζγκυρθ και ζγκαιρθ
πλθροφόρθςθ των εμπλεκομζνων ςτθ λιψθ αποφάςεων κακϊσ και ςε κρίςιμα κζματα και να ειςθγείται
εναλλακτικά ςενάρια, με ςτόχο τθν πλιρθ και διαρκι ενθμζρωςθ αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ
υλοποίθςθσ των υποζργων τθσ Ρράξθσ.
Α5) ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ
Μινεσ / Ραραδοτζα
Υποςτθρικτικζσ Ενζργειεσ που αφοροφν:


τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό τθσ Ρράξθσ,



τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου,
τθν διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και
ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ



Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ
τθσ Ρράξθσ

Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Ραραχκζντοσ Ζργου
τθσ Ομάδασ Ζργου

Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Απολογιςμοφ των εργαςιϊν. Με τθ λιξθ τθσ περιόδου αναφοράσ και ςυγκεκριμζνα
μζχρι τθν δζκατθ θμζρα του επόμενου μινα, ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα τον απολογιςμό των
εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ςτο διάςτθμα αναφοράσ που εμπίπτουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο.
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Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου, ο Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ, κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν
ζδρα τθσ Ανακζτουςασ ι από απόςταςθ (για τον ανκρωποχρόνο που κα προτείνει βάςει τθσ προςφοράσ
του). Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παραχωριςει τον κατάλλθλο και επαρκι χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ Ομάδασ
Ζργου του Συμβοφλου Υποςτιριξθσ. Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ωςτόςο
βαρφνει τον Ανάδοχο.
ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ /ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του Αναδόχου και όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθ παροχι των υπθρεςιϊν του. Ο ςυνολικόσ
προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 92.256,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
Θ ωσ άνω Αμοιβι αποτελεί τθν πλθρωμι που δικαιοφται ο Ανάδοχοσ για τθν προςικουςα, πλιρθ και
ζγκαιρθ εκτζλεςθ του Ζργου, κακϊσ και για τθν πιςτι και ζγκαιρθ εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και
παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και
όρουσ τθσ Σφμβαςθσ.
2. Ο Ανάδοχοσ ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά μεγζκθ για
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά ςυνζπεια ρθτά
ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι
και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματά του που απορρζουν από τα άρκρα 388, 696 και
697 του Αςτικοφ Κϊδικα.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, κατόπιν υποβολισ
από τον Ανάδοχο, όλων των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016.
4. Προι Ρλθρωμισ


Θ πρϊτθ 1θ δόςθ φψουσ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ καταβάλλεται μετά τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι τθσ 2θσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου.



Θ δευτζρθ 2θ δόςθ φψουσ 40% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ καταβάλλεται μετά τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι τθσ 4θσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου.



Θ τρίτθ 3θ δόςθ φψουσ 30% κα καταβλθκεί μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του ςυνόλου του ζργου. Θ οριςτικι παραλαβι πραγματοποιείται μετά τθν εξζταςθ από τθν
ανακζτουςα αρχι του αιτιματοσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.

5. Θ απόδοςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ δφναται να πραγματοποιθκεί
εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν αποπλθρωμι του Ζργου με τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι
του και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του Αναδόχου.
6. Ρζρα από τα ανωτζρω αναφερόμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να
προςκομίςει, για κάκε πλθρωμι, τα εξισ:



Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα
καταβάλλεται ςτον Ανάδοχο.
Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να προκφπτει ότι
ο Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.

7. Θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του Αναδόχου ι νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο τρίτο με τθν προςκόμιςθ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου ι ακριβοφσ αντιγράφου
πρακτικοφ εξουςιοδότθςθσ από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου.
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8. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε μία από τισ πιο πάνω πλθρωμζσ αποτελεί θ καταβολι από το Φορζα
Χρθματοδότθςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, των χρθματικϊν ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν εκάςτοτε
Ενζργεια του Ζργου.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Το ζντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που ςυνοδεφει τθν παροφςα Διακιρυξθ είναι αναρτθμζνο, ςε μορφι .PDF και .XML,
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςτθν οποία θ Διακιρυξθ ζλαβε
Συςτθμικό Αρικμό: 159226

Το εν λόγω ζγγραφο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και αναρτάται ωσ ξεχωριςτό
αρχείο αυτισ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ III – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

Πνομα:

Ρατρϊνυμο:

Μθτρϊνυμο:

Θμερομθνία Γζννθςθσ:

__ /__ / ____

Τθλζφωνο:

Τόποσ Γζννθςθσ:

E-mail:

Fax:

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Πνομα Ιδρφματοσ

Τίτλοσ Ρτυχίου

Ειδικότθτα

Θμερομθνία
Απόκτθςθσ
Ρτυχίου

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(ςτο προτεινόμενο, από τον
υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα
διοίκθςθσ Ζργου)
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΕΜΡΕΙΙΑ
Ζργο

όλοσ και Κακικοντα Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο
Εργοδότθσ ςτο
Ζργο
Ρερίοδοσ (από - ζωσ) ΑΜ
(ι Θζςθ)
__/__ / ___ -/__ / ___
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου
Αρικμθτικά

Ολογράφωσ

Συνολικό Κόςτοσ προςφοράσ
(Κi)

Και αναλυτικά:
Μζλοσ ομάδασ
ζργου

ΑΝΚΩΡΟΜΘΝΕΣ

ΤΛΜΘ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΛΜΘ ΧΩΛΣ ΦΡΑ

ΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ
ΜΕ ΦΡΑ

Υπεφκυνοσ
Ζργου
Μζλοσ Α

Μζλοσ Β

Μζλοσ Γ

.........

……..
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα ).............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα ) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ .
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε, ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
μζχρι του ποςοφ των ευρϊ ………………………… υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ)
.......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
.......................…………………………………..

........................,

ΑΦΜ:

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

(διεφκυνςθ)

β)
(πλιρθ
επωνυμία)
.......................…………………………………..

........................,

ΑΦΜ:

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

(διεφκυνςθ)

γ)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

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

(διεφκυνςθ)

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
..................................................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ
αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....................θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ………………………………………………………………………..
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ……./
τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................
Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ
Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα).
Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε ....…. θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ)
ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. Σε
περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου. Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το
δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Στθν Ακινα ςιμερα τθν ……………θμζρα …………. Του μθνόσ …………του ζτουσ δφο χιλιάδεσ είκοςι
ζνα μεταξφ:
1. Αφενόσ τθσ ΕΝΩΣΘ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ θ οποία ςτο εξισ κα αποκαλείται «Ανακζτουςα
Αρχι» και εκπροςωπείται νόμιμα από τον ………………………………………… και
2. Αφετζρου τθσ εταιρείασ «………………………………………» με ζδρα …………………………………. – Τ.Κ.
………., Α.Φ.Μ. ……………………. –
Δ.Ο.Υ. …………..…………., νόμιμα εκπροςωποφμενθ από τον κ. …………………………… του ……………. με
Α.Δ.Τ. ……………………….,
ζχοντασ υπόψθ:
-

τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ.

-

τθν προςφορά ......

-

Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα
τθσ διαδικαςίασ «Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ με MIS 5107690
(ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. ……………
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ
οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…...

-

Τθν υπ' αρ. πρωτ. ……/……./……./…..-…..-2021 Απόφαςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ.
«ΕΡ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ», με τθν οποία διατυπϊνεται θ
Κετικι Γνϊμθ τθσ για το υποβλθκζν από τον Δικαιοφχο – Ανακζτουςα Αρχι «ΕΝΩΣΘ ΡΕΛΦΕΕΛΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ », ςχεδίου ςφμβαςθσ του παρόντοσ ζργου.

-

Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ
ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/
..............., ποςοφ
........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

ΑΘΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ο οποίοσ, με τα
ςτελζχθ που κα διακζςει, κα υποςτθρίξει τουσ διοικθτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ ΕΝΡΕ, και κα παρζχει
υπθρεςίεσ επιςτθμονικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ των διοικθτικϊν μθχανιςμϊν και υπθρεςιϊν τθσ ΕΝΡΕ
ςε ηθτιματα οργάνωςθσ, υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Ρράξθσ. Συγκεκριμζνα οι παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ αφοροφν:
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τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό τθσ Ρράξθσ,



τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου,



τθν διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για 12 Μινεσ, κατά τυσ οποίουσ
παρζχει:


Διοικθτικι Υποςτιριξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν τιρθςθ του φακζλου τθσ Ρράξθσ (Διοικθτικόσ
Φάκελοσ, Φάκελοσ Διαγωνιςμϊν και Ρρομθκειϊν, Φάκελοσ Φυςικοφ Αντικειμζνου και Φάκελοσ
Οικονομικοφ Αντικειμζνου)



Διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ
Υποςτιριξθ ςτον ζλεγχο και καταχϊρθςθ ςτθν θλεκτρονικι υποβολι του ΟΡΣ των ςτοιχείων που
προβλζπονται από το Σφςτθμα Διαχείριςθσ & Ελζγχου βάςει ζνταξθσ για τθν ενότθτα τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (ΤΔΡ, ΤΔΥ, ΔΔΔ, κ.α.)
Διοικθτικι υποςτιριξθ ςε όλα τα ςτάδια διενζργειασ των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν υπό τθν
κακοδιγθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ τθσ ενταγμζνθσ Ρράξθσ κατά τθν περίοδο
υλοποίθςισ τθσ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ ζνταξθσ και τουσ ειδικότερουσ ςτόχουσ και δείκτεσ που
πρζπει να επιτευχκοφν ςε επίπεδο Ε.Ρ.
Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ των αιτθμάτων πλθρωμισ για τθν καταβολι των δόςεων και υποςτιριξθ
του δικαιοφχου ςτισ πλθρωμζσ των Αναδόχων
Συςτθματικι παρακολοφκθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, του φυςικοφ και του οικονομικοφ
αντικειμζνου και τθσ πορείασ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ (τιρθςθ του καταρτιςκζντοσ
χρονοδιαγράμματοσ διοικθτικϊν ενεργειϊν και εργαςιϊν)
Υποςτιριξθ προσ τθν Ανακζτουςα ςτθν προετοιμαςία & διενζργεια τυχόν επιτόπιων
επαλθκεφςεων και ελζγχων από Εκνικά και Κοινοτικά όργανα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ.











Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 79400000-8 (Υπθρεςίεσ παροχισ γενικϊν επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν και ςυμβουλϊν
ςε κζματα διαχείριςθσ).
Ο προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 92.256,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ι
74.400,00 € (χωρίσ ΦΡΑ 24%).

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
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Ο Ανάδοχοσ κα προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του όπωσ αυτζσ αναφζρονται παραπάνω, κάνοντασ χριςθ
μεταξφ άλλων του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ τθσ Ρράξθσ. Οι
λειτουργικότθτεσ (τεχνικζσ και λοιπζσ προδιαγραφζσ) του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
περιγράφονται και αναλφονται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου.

ΑΘΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ
Το ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. ι ……………..€
(χωρίσ ΦΡΑ 24%).
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Κωδ.
ΣΑ Ε1191 . Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2021ΣΕ11910021).
Θ ςφμβαςθ αφορά το Υποζργο Νο 3 με τίτλο «Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ για τθν Υλοποίθςθ
και Διαχείριςθ τθσ Ρράξθσ » ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ «Δθμιουργία Μθχανιςμοφ εποπτείασ και
ενδυνάμωςθσ τθσ Αγοράσ που εμπίπτει ςτθν αρμοδιότθτα των Ρεριφερειϊν τθσ Χϊρασ » θ οποία ζχει
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» με
βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με Αρ. πρωτ. 5831/04-11-2021 (ΑΔΑ ΨΛΦ346ΜΤΛ-2ΓΓ) τθσ ΕΛΔΛΚΘΣ
ΥΡΘΕΣΛΑΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ Ε.Ρ. ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΚΑΛ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ και ζχει λάβει
κωδικό MIS 5107690. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μζςω του ΡΔΕ.
Οι τιμζσ είναι ςτακερζσ και δεν αναπροςαρμόηονται.

ΑΘΟ 3 - ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για δϊδεκα (12) Μινεσ.
2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ 4 – ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΓΟΥ
Στο Υποζργο αυτό περιλαμβάνονται οι ενζργειεσ για τθ ςφνταξθ των ειδικϊν προδιαγραφϊν των τευχϊν
διαχείριςθσ, τθ διαχείριςθ, τθ νομικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ. Τα
παραδοτζα είναι:
Ρ.3.1 1θ Τριμθνιαία Ζκκεςθ
Ρ.3.2 2θ Τριμθνιαία Ζκκεςθ
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Ρ.3.3 3θ Τριμθνιαία Ζκκεςθ
Ρ.3.4 4θ Τριμθνιαία Ζκκεςθ
Ρ.3.5 5θ Τριμθνιαία Ζκκεςθ
Ρ.3.6 6θ Τριμθνιαία Ζκκεςθ

Μινεσ / Ραραδοτζα
Υποςτθρικτικζσ Ενζργειεσ που αφοροφν:


τθ διαχείριςθ και το ςυντονιςμό τθσ Ρράξθσ,



τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου,



τθν διοικθτικι υποςτιριξθ κατά τθ παραλαβι και
ζλεγχο των παραδοτζων ςτο πλαίςιο όλων των
υποζργων τθσ Ρράξθσ

Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθ λιξθ
τθσ Ρράξθσ

Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Ραραχκζντοσ Ζργου
τθσ Ομάδασ Ζργου

Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Απολογιςμοφ των εργαςιϊν. Με τθ λιξθ του μινα αναφοράσ και ςυγκεκριμζνα μζχρι
τθν δζκατθ θμζρα του επόμενου μινα, ο Ανάδοχοσ υποβάλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τον απολογιςμό των
εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ςτο διάςτθμα αναφοράσ.
Για τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου, ο Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ, κα παρζχει κατά κανόνα τισ υπθρεςίεσ
του ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παραχωριςει τον κατάλλθλο και επαρκι χϊρο
εγκατάςταςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Συμβοφλου Υποςτιριξθσ. Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθν
υλοποίθςθ του ζργου ωςτόςο βαρφνει τον Ανάδοχο.

ΑΘΟ 5 – ΟΜΑΔΑ ΕΓΟΥ- ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ
Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου, κα είναι θ εξισ:
Α. Υπεφκυνοσ Ζργου (Υ.Ε.):
………………………...........................
Β. …………..: ………………..
Γ. ……………: ………………….
Δ. ……………: ………………….
Ε. …………….: ………………….
Ο ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερόμενου ςτθν προςφορά του, επιςτθμονικοφ και λοιποφ
προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία
και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, υπόςχεται δε και
βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και
τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ ι των εκάςτοτε υποδεικνυόμενων από αυτιν πρόςωπο. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι, δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ
και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του ζργου, δφναται να γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με
άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν
Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ.
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Ο ανάδοχοσ δεν κα μπορεί να αλλάξει τθ ςφνκεςθ του προςωπικοφ του που απαςχολείται ςτο πλαίςιο του
ζργου, εκτόσ του διοικθτικοφ του προςωπικοφ, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Οποιαδιποτε
ειςιγθςθ για αλλαγι ι αντικατάςταςθ ςτα ωσ άνω ςτελζχθ του Αναδόχου κα πρζπει να γνωςτοποιείται
ςτθν Ανακζτουςα εγγράφωσ, χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ και να αιτιολογείται επαρκϊσ. Σε περίπτωςθ που
μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι του, κα
παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ και
μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με άτομο αντίςτοιχων προςόντων και εμπειρίασ.
Αν διαπιςτωκεί αιτιολογθμζνθ ανεπάρκεια – κακ’ οποιονδιποτε τρόπο - οποιουδιποτε ςτελζχουσ του
Αναδόχου, θ Ανακζτουςα δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ εντόσ δζκα (10)
θμερολογιακϊν θμερϊν με ςτζλεχοσ που κα ζχει τουλάχιςτον τα ίδια προςόντα με το αποχωροφν.
Σθμειϊνεται ότι όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ θ ςτα
γραφεία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ από απόςταςθ, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (για τον
ανκρωποχρόνο απαςχόλθςθσ που κα προτείνουν ςτθ προςφορά τουσ). Θ Ανακζτουςα Αρχι κα
παραχωριςει τον κατάλλθλο και επαρκι χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Συμβοφλου
Υποςτιριξθσ. Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ωςτόςο βαρφνει τον Ανάδοχο.

ΑΘΟ 6 – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που
αναφζρονται ςτον Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ
παραδϊςει.
Ο Εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα τθν αμοιβι ςτον Ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του άρκρου
187 του Ν.4412/2016 και τθσ παροφςασ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
Θ καταβολι των δόςεων προσ τον ανάδοχο προχποκζτει τθν προθγοφμενθ κατάκεςθ του ανάλογου
ποςοφ από το ΡΔΕ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.

ΑΘΟ 7 – ΣΥΓΚΟΥΣΘ ΣΥΜΦΕΟΝΤΩΝ
Ο Ανάδοχοσ, με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, βεβαιϊνει ότι δεν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του και ςτο
πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά
τθν ζννοια του ίδιου άρκρου. Επίςθσ βεβαιϊνει, δθλϊνει και εγγυάται ότι οφτε ο ίδιοσ οφτε οποιοςδιποτε
από το προςωπικό, τουσ ςυνεργάτεσ, υπαλλιλουσ, προςτθκζντεσ του, που κα χρθςιμοποιιςει για τθν
εκπόνθςθ του Ζργου που ανατίκεται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, ζχουν ι κα αποκτιςουν κατά τθν διάρκεια
ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε επαγγελματικι ςχζςθ ι υποχρζωςθ προσ οποιοδιποτε φυςικό ι
νομικό πρόςωπο θ οποία είναι αςυμβίβαςτθ με τισ υπθρεςίεσ που παρζχει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ ι που δθμιουργεί ι ενδζχεται να δθμιουργιςει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων, ςφμφωνα με το άρκρο. 24 του ν.4412/2016.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του
ν.4412/106 για: α) τθν αποτελεςματικι πρόλθψθ, β) τον εντοπιςμό και γ) τθν επανόρκωςθ ςυγκροφςεων
ςυμφερόντων που προκφπτουν κατά τθ διεξαγωγι διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται τυχόν ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ και να
διαςφαλίηεται θ ίςθ μεταχείριςθ όλων των οικονομικϊν φορζων. Σε περίπτωςθ που τα πρόςωπα που
αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α` και β` τθσ παρ. 3 του άρκρο 24 του ν. 4412/2016 γνωςτοποιιςουν
εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τυχόν ςφγκρουςθ ςυμφερόντων των ιδίων ι των ςυγγενικϊν τουσ
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προςϊπων, θ Ανακζτουςα Αρχι επί τθσ ςυνδρομισ ι μθ κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Αν θ
Ανακζτουςα Αρχι αποφανκεί ότι ςυντρζχει κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ενθμερϊνει αμζςωσ
τθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και λαμβάνει αμελλθτί τα κατάλλθλα μζτρα, προσ διαςφάλιςθ τθσ
ίςθσ μεταχείριςθσ των διαγωνιηομζνων και προσ αποφυγι ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ, ςτα οποία
μπορεί να ςυμπεριλαμβάνεται θ εξαίρεςθ του ςυγκεκριμζνου προςϊπου από οποιαδιποτε ςυμμετοχι
ςτθ ςχετικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εφαρμοηομζνων και των διατάξεων των
παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 7 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Εάν μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων είναι
αδφνατον να αρκεί με άλλον τρόπο, ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςχετίηεται με αυτι,
αποκλείεται από τθ διαδικαςία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν περίπτωςθ δϋ τθσ παρ. 4 του
άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυντάςςει και αποςτζλλει ςτθν Αρχι γραπτι ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τισ
περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που εντοπίςτθκαν, κακϊσ και όλα τα επακόλουκα μζτρα που
ελιφκθςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 341
του ν. 4412/2016.

ΑΘΟ 8 - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΚΑΙ ΡΑΑΛΑΒΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
8.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ διοίκθςθ αυτισ κακϊσ και θ παραλαβι τθσ, κα
διενεργθκεί από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ (ΕΡΡ) θ οποία ςυγκροτείται, (ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016), θ οποία και κα ειςθγείται ςτο Δ.Σ.
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων
τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων
μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.
4412/2016.
8.2 Θ ΕΡΡ παρακολουκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ του αναδόχου,
ςυνεργάηεται, και κακοδθγεί τον Ανάδοχο. Θ επικοινωνία τθσ ΕΡΡ με τον Ανάδοχο κα γίνεται με
ςυναντιςεισ, όπου αυτό απαιτείται, ι με όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ επικοινωνίασ (γραπτά, e-mail,
τθλεφωνικά), κατά περίπτωςθ.
8.3 Θ ΕΡΡ πιςτοποιεί ότι ο Ανάδοχοσ προςζφερε τισ υπθρεςίεσ του προςθκόντωσ κατά το ςυμβατικό
χρονικό διάςτθμα και είναι αρμόδια για τθν παραλαβι κάκε επιμζρουσ παραδοτζου του αντικειμζνου τθσ
Σφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν οριςτικι παραλαβι του. Θ Επιτροπι μετά τον ζλεγχο των παραδοτζων
διατυπϊνει εγγράφωσ ενδεχόμενεσ παρατθριςεισ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
υποβολι τουσ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενςωματϊνει τισ παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ εντόσ
δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ ςε αυτόν και να τα αναμορφϊνει ςχετικά
ζωσ ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από τθν Επιτροπι. Μετά τθν ζγκριςθ των παραδοτζων από τθν Επιτροπι
ςυντάςςεται πρακτικό παραλαβισ.
8.4 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ
επιτροπι παραλαβισ:
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α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,
β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 9.5 και 9.6. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ
παραλαβζσ.
8.5 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
8.6 Για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρου παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του ν. 4412/2016.
8.7 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 9.4 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 9.5, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι με
απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο.
8.8 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 9.1 Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 (όπωσ
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τροποποιικθκε θ παρ. 11 από τισ παρ. 27 περ. β του άρκρου 43 του ν.4605/2019, κακϊσ και παρ. 7 του
άρκρου 33 του ν.4608/2019)

ΑΘΟ 9 - ΑΡΟΙΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και
τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

ΑΘΟ 10 – ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ
Διακιρυξθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ. Ο Ανάδοχοσ εκτελεί τθ ςφμβαςθ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ, τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ και τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τζχνθσ
και φζρει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν αρτιότθτα του αντικειμζνου τθσ. Οι αξιϊςεισ του εργοδότθ κατά του
αναδόχου λόγω πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ του παραγράφονται μετά τθν πάροδο εξαετίασ από
τθν παραλαβι του αντικειμζνου ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει τα ςτοιχεία που του παρζχει ο εργοδότθσ, αν τοφτο ορίηεται ςτθ
ςφμβαςθ. Αν τα ςτοιχεία είναι ανακριβι, αςαφι ι γενικϊσ ανεπαρκι και επθρεάηουν τθν αρτιότθτα ι τθν
εμπρόκεςμθ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ανάδοχοσ μπορεί να το διαπιςτϊςει, ειδοποιεί
εγγράφωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ τον εργοδότθ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ
υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςϋ αυτόν. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια
ςφγκρουςθ.
Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να εκχωριςει ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ, εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται ςτο
άρκρο 195 του Ν.4412/2016.
Πλα τα ζγγραφα που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, κα ανικουν
ςτθν ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νόμιμων εκπροςϊπων τθσ
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτον εργοδότθ ςτον χρόνο που προβλζπεται
ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. Αν είναι υποχρζωςθ
του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει
με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ.
Τα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα ρθτϊσ εκχωροφνται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ τθν καταβολι
πρόςκετθσ αμοιβισ, πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τα αποκλειςτικά δικαιϊματα όλων των παραδοτζων του αναδόχου. Ο
Ανάδοχοσ δεν μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ αναλυτικι
αναφορά τουσ κα γίνει ςτθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί με τον ανάδοχο.
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Με τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ μεταβιβάηονται από τον
Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι που κα είναι πλζον ο αποκλειςτικόσ Δικαιοφχοσ επί του
Ζργου και κα φζρουν όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει
τθν υποχρζωςθ να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ
και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ.
Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από αυτιν
πρόςωπα και ςτελζχθ, οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία
υλοποίθςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του Αναδόχου ι μεκόδουσ
υλοποίθςθσ του Ζργου.

ΑΘΟ 11Α – ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
i.

ii.

iii.

iv.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α
του Ν.4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ
αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ
αρμοδιότθτάσ τουσ. Ειδικότερα, ωσ προσ τθν εκνικι εργατικι και κοινωνικοαςφαλιςτικι νομοκεςία, ο
ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί όλουσ τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ τουσ ςχετικοφσ με τθν εργαςία
(Εργατικι Νομοκεςία) και τισ διατάξεισ για αμοιβζσ, και με τθ ρθτι υποχρζωςθ να καταβάλει τισ
νόμιμεσ αποδοχζσ ςτουσ εργαηόμενουσ οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ
των προβλεπόμενων από τισ οικίεσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ τυχόν υπάγονται οι
εργαηόμενοι, να τθρεί το νόμιμο ωράριο εργαςίασ, ωσ και τισ νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, τουσ
όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων, τισ λοιπζσ κοινωνικζσ παροχζσ, αποηθμιϊςεισ,
φόρουσ, κ.λπ., κα ευκφνεται δε ζναντι των Ελλθνικϊν Αρχϊν για τθν τιρθςθ κάκε υποχρζωςθσ που
προκφπτει απ’ αυτζσ. Επίςθσ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει όλεσ του τισ υποχρεϊςεισ απζναντι ςτο
Δθμόςιο, ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο.
Στθν Ανακζτουςα Αρχι παρζχεται θ δυνατότθτα για ζλεγχο των ανωτζρω μζςω των αςφαλιςτικϊν
ταμείων κ.λπ. Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω αναφερόμενων όρων τθσ
παρζχεται το δικαίωμα να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ που υλοποιεί να δζχεται και να
διευκολφνει απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και
εκτάκτωσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ ι και τον εκάςτοτε
οριηόμενο επόπτθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.5 τθσ παροφςασ.
Στθν περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ κατά τα ανωτζρω ςχετικισ ςυνδρομισ του Αναδόχου κακϊσ και ςε κάκε
περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκεί ςτο πλαίςιο των ελζγχων αυτϊν οιαδιποτε ανακρίβεια ι
πλθμμζλεια αναφορικά με τισ δεςμεφςεισ που ζχει αναλάβει, χορθγείται ςε αυτόν ζγγραφθ εντολι
ςυμμόρφωςθσ κζτονται και τθ ςχετικι προκεςμία προσ τοφτο. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ
αυτιν τθν ζγγραφθ εντολι ενεργοποιείται αιτιολογθμζνα θ διαδικαςία του άρκρου 5.2 τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κακόλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ να δζχεται και να διευκολφνει
απροφαςίςτωσ τουσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ που διενεργοφνται τακτικϊσ ι /και εκτάκτωσ από τθν
ΕΥΔΕΡ ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ ι/και από οποιοδιποτε άλλο
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v.

εκνικό ι ενωςιακό ελεγκτικό όργανο κακϊσ και υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτά τα ελεγκτικά όργανα
το ςφνολο των εγγράφων και πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου κινοφνται τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο κεςμικό και
κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020.
Κακϊσ θ Ανακζτουςα Αρχι υπζχει κζςθ «Εκτελοφντοσ τθν Επεξεργαςία» για λογαριαςμό του
Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων, το οποίο υπζχει κζςθ «Υπεφκυνου Επεξεργαςίασ», ςφμφωνα
με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 2 ςτοιχείο θ’ του Ν. 2472/1997 για τα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα, ο ανάδοχοσ κατά τθν επεξεργαςία των δεδομζνων υποχρεοφται να
ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των
διατάξεων για τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των προςϊπων που
ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ αυτζσ ωσ ωφελοφμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο .

ΑΘΟ 12 – ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ
1. Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ προςκόμιςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθν υπ’ αρ.
………… εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία ………… του ………… ςυνολικοφ φψουσ …………€
που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α., το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο ν. 4412/2016 και ζχει χρόνο ιςχφοσ μζχρι
τθν θμζρα ολοκλιρωςθσ τθσ προμικειασ/των υπθρεςιϊν όπωσ αυτι πιςτοποιείται από τθν Επιτροπι
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, οριηόμενθ από τθν Υπθρεςία.
2. Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι αποδεςμεφεται και επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5
τθσ παροφςασ, και εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ
παράδοςθ, θ παραπάνω αποδζςμευςθ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ, κατά τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα
5 και 6 τθσ παροφςασ, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.
3. Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων
Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, που κυρϊκθκε με το ν. 2513/1997 (Αϋ139) και ζχουν,
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε
αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ.
4. Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει:
a) όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016,
b) ςε κάκε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ 13 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

ΑΘΟ 14 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΟΙ - ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
1. Το εγκεκριμζνο ςυνολικό κόςτοσ /ςυμβατικό τίμθμα περιλαμβάνει τθν αμοιβι του Αναδόχου και όλεσ
ανεξαιρζτωσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν για τθ παροχι των υπθρεςιϊν του. Ο
ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των …………………………..
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Θ ωσ άνω Αμοιβι αποτελεί τθν πλθρωμι που δικαιοφται ο Ανάδοχοσ
για τθν προςικουςα, πλιρθ και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του Ζργου, κακϊσ και για τθν πιςτι και ζγκαιρθ
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εκπλιρωςθ του ςυνόλου των κυρίων και παρεπομζνων υποχρεϊςεων, ευκυνϊν και εγγυιςεϊν του,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ, προδιαγραφζσ και όρουσ τθσ Σφμβαςθ.
2. Ο Ανάδοχοσ ζχει ιδθ μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του Ζργου και τα οικονομικά μεγζκθ για
τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν του, κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του και κατά ςυνζπεια ρθτά
ςυμφωνείται ότι ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να εγείρει αξίωςθ για πρόςκετθ
αμοιβι και δθλϊνει ότι παραιτείται από τα ςχετικά δικαιϊματά του που απορρζουν από τα άρκρα
388, 696 και 697 του Αςτικοφ Κϊδικα.
3. Θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν καταβολι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ςε δόςεισ, κατόπιν
υποβολισ από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δθλϊςεων, ςτοιχείων ι δικαιολογθτικϊν,
όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα και υπό τθν αίρεςθ τθσ παραγράφου 8 του παρόντοσ άρκρου.
4. Προι Ρλθρωμισ
5. Θ πρϊτθ 1θ δόςθ φψουσ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ καταβάλλεται μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι τθσ 2θσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου.
6. Θ δευτζρθ 2θ δόςθ φψουσ 40% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ καταβάλλεται μετά τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι τθσ 4θσ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ παραχκζντοσ ζργου.
7. Θ τρίτθ 3θ δόςθ φψουσ 30% κα καταβλθκεί μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
ςυνόλου του ζργου. Θ οριςτικι παραλαβι πραγματοποιείται μετά τθν εξζταςθ από τθν ανακζτουςα
αρχι του αιτιματοσ και τθν ζκδοςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
8. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν
τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ απαιτείται να προςκομίηει, για κάκε πλθρωμι, τα
εξισ:
α. Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, ςτο οποίο κα αναγράφεται το ςυνολικό ποςό που κα καταβάλλεται
ςτον Ανάδοχο.
β. Επικυρωμζνο αντίγραφο καταςτατικοφ ςφςταςθσ μαηί με τισ τυχόν τροποποιιςεισ του ι
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του Αναδόχου και
πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, από το οποία να προκφπτουν ότι ο Ανάδοχοσ α)
δεν τελεί υπό πτϊχευςθ και β) δεν ζχει λυκεί, ςτο οποίο ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιιςεισ του
καταςτατικοφ του.
γ. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να προκφπτει ότι ο
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ αςφαλιςτικζσ και φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.
9. Θ καταβολι των ωσ άνω πλθρωμϊν κα γίνεται ςτο νόμιμο εκπρόςωπο του Αναδόχου ι νόμιμα
εξουςιοδοτθμζνο τρίτο με τθν προςκόμιςθ ςυμβολαιογραφικοφ πλθρεξουςίου ι ακριβοφσ
αντιγράφου πρακτικοφ εξουςιοδότθςθσ από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου.
10. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε μία από τισ πιο πάνω πλθρωμζσ αποτελεί θ καταβολι από το
Φορζα Χρθματοδότθςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, των χρθματικϊν ποςϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν
εκάςτοτε Ενζργεια του Ζργου.
Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να εξοφλεί ζκαςτο τιμολόγιο εντόσ 15 θμερϊν από τθν ζκδοςι του
ςε τραπεηικό λογαριαςμό που κα του υποδειχκεί από τον ανάδοχο.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20 %.
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ.

ΑΘΟ 15 – ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ – ΚΥΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:
 εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ,
 εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων,
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, ακροιςτικά μετά από κλιςθ του
για παροχι εξθγιςεων,
(α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
(β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε, είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει, είτε
με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο, είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των
τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ *θ περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται εφόςον προβλζπεται θ χοριγθςθ
προκαταβολισ+.
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Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ από
τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται, αηθμίωσ, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα
ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα
από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία ζκπτωςθσ. Αυτι θ
αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται
παραπάνω.
Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ
και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που τυχόν χορθγικθκε είναι δυνατό να επιβάλλονται εισ βάροσ
του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και
για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα.
Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται / ςυμψθφίηεται από / με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ επιβολι
ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ
αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του
ςτοιχείων.
Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.

ΑΘΟ 16 – ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι
το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον
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οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

ΑΘΟ 17 - ΕΚΧΩΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει
υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από
τρίτο, πλθν των περιπτϊςεων που ρθτά ορίηονται ςτο άρκρο 4.4 τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ και υπό τουσ
όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου αυτοφ κακϊσ και πλθν τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 132 παρ. 1
ςτοιχείο δ ςθμείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των
απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ
Οργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο
εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν
αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων
μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το
εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ
Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ.

ΑΘΟ 18 - ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου και μετά από πρότερθ ζγκριςθ τθσ ΕΥΔΕΡ Ε.Ρ.
ΑΝΤΑΓΩΝΛΣΤΛΚΟΤΘΤΑΣ, ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ & ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ. Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι,
προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι μεταβολι των όρων τθσ ςφμβαςθσ δεν κα είναι ιςχυρι, παρά μόνο εάν
διατυπωκεί εγγράφωσ και φζρει τισ υπογραφζσ των νομίμων εκπροςϊπων αμφοτζρων των
ςυμβαλλομζνων. Δθλϊνεται ρθτϊσ ότι καμία αφξθςθ οικονομικοφ αντικειμζνου δεν μπορεί να
ςυμφωνθκεί ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι οι δαπάνεσ για ςυμπλθρωματικζσ
εργαςίεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. Θ ςφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί εάν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ
τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ
Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου και τθςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ
Διαχειριςτικισ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ το οικονομικό αντικείμενο δεν μπορεί να αυξθκεί
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ΑΘΟ 19 - ΛΥΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
i. Ραραδόκθκε και παραλιφκθκε ολόκλθρο το Ζργο (ποςότθτα και ποιότθτα)
ii. Ολοκλθρϊκθκε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και
iii. Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ
και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ Σφμβαςθ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο Ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον Ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ,
δ) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ και εμπροκζςμωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από
τθ Σφμβαςθ,
ε) ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ εντολζσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ,
ςτ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ,
η) εάν ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι
ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο
ι ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων.
Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε
ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ
υποχρεϊςεων και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ καταπίπτουν.
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει πλιρθ αποηθμίωςθ από τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα
ζξοδα που προκλικθκαν ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τθν ίδια, τα οποία προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα
από παράλειψθ του Αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξόδων για τθ διαδικαςία λφςθσ. Αυτι θ
αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κατάπτωςθ των Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, όπωσ προβλζπεται
παραπάνω.
Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ Ανακζτουςα Αρχι
δικαιοφται, να κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο των παραδοτζων, καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό
τίμθμα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθ διακιρυξθ του Ζργου.

86

22PROC010398368 2022-04-14
Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου
203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ
γραπτζσ εντολζσ του ανακζτονοσ φορζα, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και
εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των
παρατάςεων.
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30)
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
1)

ΑΘΟ 20 - ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 5.2.1 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ) και 6.1 (Ραρακολοφκθςθ και
Ραραλαβι τθσ ςφμβαςθσ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα
(30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ
προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το ΔΣ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου, εντόσ προκεςμίασ
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ
απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ
απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι,
αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί..
ΑΘΟ 21 - ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ
1. Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ ι θ μεταβίβαςθ τθσ ςφμβαςθσ ι μζρουσ αυτιν ι οποιουδιποτε
δικαιϊματοσ ι υποχρζωςθσ που απορρζει από αυτιν, ςε οποιονδιποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεςθ, επιτρζπεται
θ εκχϊρθςθ μζρουσ ι ολόκλθρων των απαιτιςεων (πλθρωμϊν+ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ μόνο προσ Τράπεηεσ ι Ριςτωτικοφσ Οργανιςμοφσ προσ χρθματικι διευκόλυνςθ του Αναδόχου, υπό
τισ εξισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 1) Ο εκδοχζασ πρζπει να γνωρίηει και να αποδζχεται όλουσ τουσ
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 2) Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αντιτάξει κατά του εκδοχζα όλεσ τισ ενςτάςεισ
που ζχει κατά του εκχωρθτι και μετά τθν αναγγελία τθσ εκχϊρθςθσ, 3) ςε περίπτωςθ που για λόγουσ που
άπτονται των ςυμβατικϊν ςχζςεων μεταξφ Αναδόχου και Ανακζτουςασ Αρχισ δεν προκφψει εν όλω ι εν
μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου,
απομείωςθ ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, καταλογιςμόσ
ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ,
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2. Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει, ότι τα πρόςωπα που κα χρθςιμοποιθκοφν από αυτόν για τθν υλοποίθςθ του
Ζργου ζχουν τα κατάλλθλα προςόντα και τθν απαραίτθτθ επαγγελματικι εμπειρία, όπωσ αυτά ζχουν
οριςτεί ςτθν παροφςα και ςτθν προςφορά του.
3. Ο Ανάδοχοσ υπόςχεται τθν καταβολι ποινικισ ριτρασ, για τθν περίπτωςθ που δεν κα εκπλθρϊςει ι 8α
εκπλθρϊςει πλθμμελϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, με δικι του υπαιτιότθτα. Θ απόδοςθ τθσ ποινισ αυτισ
μπορεί να γίνει μζςω τθσ ολικισ ι μερικισ κατάπτωςθσ τθσ κατατεκειμζνθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ
εκτζλεςθσ του Αναδόχου, με αναφορά αυτοφ ςτθν ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ· Αρχισ. Στθν
περίπτωςθ αυτι κι εφόςον δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου
του ζργου, πρζπει ο Ανάδοχοσ να προςκομίςει νζα εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςε αντικατάςταςθ
τθσ πρϊτθσ, άλλωσ θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προβεί ςε καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 22 - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ βίασ", τα οποία
ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων,
κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων,
εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Το παραπάνω δικαίωμα
υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τισ
διατάξεισ του Ν.4412/2016 ι τθ ςφμβαςθ. Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ
διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων.
Δεν αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ πριν
από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

ΑΘΟ 23 - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
Θ ςφμβαςθ μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 (όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν.
4605/2019). Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ
τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ
2.
Για κάκε διαφορά που τυχόν κα προκόψει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, αρμόδια ορίηονται τα
Δικαςτιρια των Ακθνϊν.
Θ ςφμβαςθ υπεγράφθ ςε τζςςερα πρωτότυπα και ζκαςτοσ των ςυμβαλλόμενων ζλαβε από δφο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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