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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean και από Εθνικούς Πόρους   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Ταχ. ∆/νση: Ανδροµέδας 15  

Ταχ. Κώδικας: 81100  

Πληροφορίες: Π. Παρασκευάς 

Τηλέφωνο: 22513 53305, 313  

Fax: 22513-53309 

e-mail: 

p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr     

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:….. 

Μυτιλήνη    22 /02 /2019  

                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  11821/113 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 26.209,67 € 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΕΧΝOΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MEDNICE. 

CPV: 79952000-2 

  

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου Π.Ε. 

Λέσβου 
Ανδρομέδας 15 

Μυτιλήνη 

18-03-2019 Δευτέρα 09.00 π.μ. 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

2. Το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» ,όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

3. Το Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους. 

4. Το Ν. 2503/97 περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της περιφέρειας. 

mailto:p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΒΧΨ7ΛΩ-020
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5. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 

7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 & 15 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 

Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

9. Τις  διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», 

10. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

11.  Την με αριθ. 54706/30-12-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3325/Β΄/30-12-2011) σχετικά με τον 

καθορισμό της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων. 

12. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

14. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», 

15. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και            

Πολιτιστικά Θέματα»,  

16. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

17. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με 

την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  

18. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)  (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

19.  Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Mediterranean, 

20.  Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, 

21. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

22. Των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

23. Tην από 23.11.2016 έγκριση του έργου MED programme Networks for an Innovative Cooperation in 

Energy Efficiency με ακρωνύμιο MEDNICE και κωδικό 2MED15_2.1_HP_007  από την Εκτελεστική 

Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean,  

24. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε 

μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού 

25. Την καταχώριση του πρωτογενούς ( το με Α.Π. 16448/96/3-4-2017 – ΑΔΑΜ: 17REQ001788693 έγγραφο 

της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου) του έργου στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού  

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

26. Την με Αριθμ.54/2017 (AΔΑ: ΩΩΨΣ7ΛΩ-Ι91) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί 

έγκρισης δημιουργίας λογαριασμού με τίτλο «Προσωρινή κάλυψη δαπανών έργων Interreg 2014-2020», 

27. Την υπ. αριθμ. 25/2019 (ΑΔΑ: ΨΦ287ΛΩ-Σ8Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ περί 

συγκρότησης Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2019. 

28. Την με Αρ. Πρωτ. 23850/2168/11-05-2017 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου με ΑΔΑ: ΨΦΗΒ7ΛΩ-79Χ, περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης από τον Φορέα 0071 και ΚΑΕ 9919 

με α/α  1καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας, 

29. Την με αριθμ.  148/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΥΙ7ΛΩ-ΨΨΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Βορείου 

Αιγαίου περί έγκρισης όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Σύμβουλος οργάνωσης  

δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE» 

30. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

31. Τον  προϋπολογισμό του έργου, 

       

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Σύμβουλος οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, 
δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE». 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη 

Προϋπολογισμός: 32.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 

15% από Εθνικούς Πόρους 

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη 

 

Συνοπτικά Στοιχεία 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   11821/113/22-2-2019 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Σύμβουλος οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και 

ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency  

με ακρωνύμιο MEDNICE του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg 

Mediterranenan 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, 

δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας 

Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:  

79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ANΑΘΕΣΗΣ: 

 Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

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

υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 32.500 €,                                                    

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΤΠΑ (ERDF) – Εθνική Συμμετοχή 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31.10.2019  πλην της 

περίπτωσης να παραταθεί το πρόγραμμα 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
       15-03-2019  και ώρα  15:00        

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

 Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης  

Ανδροµέδας 15, Μυτιλήνη 

ΑΔΑ: 6ΒΧΨ7ΛΩ-020
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
18-03-2019 και ώρα 09:00 π.μ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου /Γενική Δ/νση Ανάπτυξης 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 15 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81100 

Τηλέφωνο 2251353305,  2251353313 

Φαξ 2251353309 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Παν. Παρασκευάς 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pvaigaiou.gov.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών 

 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις 

διευθύνσεις (URL) :  

 https://diavgeia.gov.gr,  

 www.eprocurement.gov.gr,  

 www.pvaigaiou.gov.gr  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλ. 22513 53305, 22513 53313, φαξ: 22513 

53309, e-mail:  p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr, m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr , αρμόδιοι υπάλληλοι: 

Παναγιώτης Παρασκευάς/ Μάρθα Ατσικπάση, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15 

Μυτιλήνη 81100. 

mailto:p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr
http://www.pvaigaiou.gov.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr
mailto:m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg 

Mediterranean/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την  υλοποίηση του 

έργου «Σύμβουλος οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας 

του έργου MEDNICE»                

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 32.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.209,67 € συν ΦΠΑ : 6.290,33 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη  του έργου, ήτοι έως τις 31.10.2019 

πλην της περίπτωσης να παραταθεί το πρόγραμμα.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην προσφορά την πλέον συμφέρουσα, για την 

ανάδειξη αναδόχου του έργου και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας  – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

2. Το Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»,όπως τροποποιήθηκε  και 

ισχύει. 

3. Το Ν. 2362/95 ≪περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους ≫. 

4. Το Ν. 2503/97 ≪περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της περιφέρειας ≫. 
5. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010) Τεύχος Α, «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 
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7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012) άρθρο 6, παρ. 14 & 15 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

8. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-

206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

9. Τις  διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

10. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

11.  Την με αριθ. 54706/30-12-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3325/Β΄/30-12-2011) σχετικά με τον 

καθορισμό της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών 

αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων. 

12. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

14. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», 

15. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και            

Πολιτιστικά Θέματα»,  

16. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

17. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν 

προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  

18. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)  (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

19.  Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Mediterranean, 

20.  Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 

δαπανών, 

21. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

22. Των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς 

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

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
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23. Tην από 23.11.2016 έγκριση του έργου MED programme Networks for an Innovative Cooperation 

in Energy Efficiency  με ακρωνύμιο MEDNICE και κωδικό 2MED15_2.1_HP_007  από την Εκτελεστική 

Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean,  

24. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε 

μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού 

25. Την καταχώριση του πρωτογενούς ( το με Α.Π. 16448/96/3-4-2017 – ΑΔΑΜ: 17REQ001788693 

έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)  του έργου στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και 

του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

26. Την με Αριθμ.54/2017 (AΔΑ: ΩΩΨΣ7ΛΩ-Ι91) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου 

περί έγκρισης δημιουργίας λογαριασμού με τίτλο «Προσωρινή κάλυψη δαπανών έργων Interreg 

2014-2020», 

27. Την υπ.αριθμ. 25/2019 (ΑΔΑ: ΨΦ287ΛΩ-Σ8Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ περί 

συγκρότησης Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2019. 

28. Την με Αρ. Πρωτ. 23850/2168/11-05-2017 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης 

Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου με ΑΔΑ: ΨΦΗΒ7ΛΩ-79Χ, περί έγκρισης δέσμευσης πίστωσης από τον Φορέα 0071 

και ΚΑΕ 9919 με α/α  1 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας, 

29. Την με αριθμ. 148/2019 (ΑΔΑ: 6ΚΥΙ7ΛΩ-ΨΨΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  

Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Σύμβουλος 

οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου 

MEDNICE» 

30. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

31. Τον  προϋπολογισμό του έργου, 

       

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 15-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

15:00. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην Μυτιλήνη στις           

18-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. 

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

Αρχής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ανδρομέδας 15 Μυτιλήνη, υπόψη κ. 

Παν. Παρασκευά, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με 

αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.  

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 
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1.6 Δημοσιότητα 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

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

στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, www.pvaigaiou.gov.gr η δε 

περίληψη σε όλα τα ανωτέρω. 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας διακήρυξης ή και τυχόν επαναληπτικής αυτής, θα 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

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

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

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

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

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

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

της αρμοδιότητάς τους  

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

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

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

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

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

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού που έχει συσταθεί με την υπ. αριθμ. 25/2019 (ΑΔΑ: ΨΦ287ΛΩ-Σ8Π) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ περί συγκρότησης Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης 

Δημοσίων Συμβάσεων Έτους 2019. 

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

Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής , ήτοι : 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

                              ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

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

διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, www.pvaigaiou.gov.gr . 

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

μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνοι υπάλληλοι: κ. Παν. Παρασκευάς, κα Μάρθα 

Ατσικπάση, τηλ. 2251353305, 2251353313, φαξ:  2251353309 e-mail:   p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr , 

m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 14.00. 

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

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

στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων 

Τα  σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως. Αιτήματα παροχής 

διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών.  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.  

https://diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.pvaigaiou.gov.gr/
mailto:p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr
mailto:m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα παραδοτέα θα κατατίθενται σε όλες τις φάσεις που προβλέπονται στην ελληνική και αγγλική  

γλώσσα. 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘Apostile’ σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 

πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων 

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
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φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

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

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), 

που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 
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πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 

από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

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

οικονομικού φορέα,  

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

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

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

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

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

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

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

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

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

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

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

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

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

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

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

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

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

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

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 

νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά 

με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

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

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

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

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

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

παραγράφους 2.2.3.1 - 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 

σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής  
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2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

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

ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  ετήσιο  κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016, 2017) συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα,  

μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του ποσού χωρίς ΦΠΑ 24% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι   

26.209,67 €.   

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Για το έργο απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τη 

υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του επικεφαλής εταίρου, του 

δικτύου των εμπλεκομένων μερών, του εταιρικού σχήματος και της Εκτελεστικής Γραμματείας του 

Προγράμματος Interreg Mediterranean. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται λοιπόν από τον οικονομικό φορέα να 

διαθέτει τεχνική & επαγγελματική ικανότητα και ειδικότερα:  

 

Α) Εμπειρία διοργάνωσης εκδηλώσεων επικοινωνίας ή/και μεταφοράς τεχνoγνωσίας (συνέδρια ή/και 

ημερίδες ή/και σεμινάρια κλπ), στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7, ΕΣΠΑ, κ.α.).  Ο υποψήφιος ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά την τελευταία 10ετία τουλάχιστον πέντε (5) σχετικές εκδηλώσεις (πχ 

συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια), εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι διακρατική. 

 

Β) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει στην Ομάδα Έργου τουλάχιστον τρία (3) στελέχη, με τα 

παρακάτω προσόντα: 

Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ): στέλεχος με δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, 

υλοποίησης και συντονισμού έργων επικοινωνίας, δημοσιότητας, ενημέρωσης, και διάχυσης 

αποτελεσμάτων για έργα δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και με συμμετοχή ως Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής 

Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση τουλάχιστον πέντε δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων (εθνικών - 

ευρωπαϊκών).  

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ): στέλεχος με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στο 

σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας. Συμμετοχή ως μέλος της Ομάδας Έργου στην υλοποίηση 

τουλάχιστον τριών δράσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων (εθνικών - ευρωπαϊκών). 

Μέλος Ομάδας Έργου (ΜΟΕ): στέλεχος με τουλάχιστο πενταετή επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση-

υποστήριξη εκδηλώσεων ημερίδων, συνεδρίων κλπ (πχ υποδοχή, τήρηση πρακτικών, τήρηση λίστας 
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συμμετεχόντων, τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων παρουσιάσεων, φωτογραφική τεκμηρίωση). Συμμετοχή 

στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών δράσεων εθνικών ή / και ευρωπαϊκών έργων. 

 

Γ) Να διαθέτει εν ισχύ α) Πιστοποιημένο σύστημα διαχειριστικής επάρκειας Υπηρεσιών Επικοινωνίας με 

βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 από Διαπιστευμένο προς τούτο φορέα Πιστοποίησης ή ισοδύναμο, β) 

Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμο.  

Δ) Ο Υπεύθυνος του Έργου ή ο αναπληρωτής του ή μέλος της Ομάδας Έργου να χειρίζονται καλά την 

αγγλική γλώσσα. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

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

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

παραγράφου 2.2.6 να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

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

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β)πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 

της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Β, το οποίο 

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

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 
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επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της παρούσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα/ Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6). 

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

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

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 

3.2 της παρούσης: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

http://www.eaadhsy.gr/
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

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

B. 2. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της 

παραγράφου 2.2.4 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το 

ειδικό επάγγελμά τους είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης 

εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή 

από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση ένορκης δήλωσης 

ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων 

στη περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 

που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β)δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών  

για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα 

(έτη 2013, 2014, 2015). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

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

οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6  

α) Η εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ του 

πρωτοτύπου βεβαιώσεων, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του 

πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων. 

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να γίνει μέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα 

έργα, για τα οποία απαιτείται η εμπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και επάρκεια που αναφέρονται και 

όχι το σύνολο των έργων της επαγγελματικής δραστηριότητας των οικονομικών φορέων. Στον Κατάλογο 

Έργων θα αναγράφονται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο χαρακτηρισμός του ως διακρατικό / 

διασυνοριακό/διαπεριφερειακό/ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, ο πελάτης/αποδέκτης υπηρεσιών, το 

αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο ζητούμενο τομέα υπηρεσιών, οι ημερομηνίες 

έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου.  
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Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο 

Έργων (με αναφορά στο μέλος της ένωσης που τη διαθέτει).  

β) Η εμπειρία της Ομάδας έργου αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, στο οποίο θα αναγράφεται ο ρόλος 

«Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου/Μέλος Ομάδας Έργου». Το βιογραφικό θα περιέχει 

και κατάλογο (πίνακα) έργων, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο 

χαρακτηρισμός του ως διακρατικό / διασυνοριακό/διαπεριφερειακό/ ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, 

το αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο ζητούμενο τομέα υπηρεσιών, οι ημερομηνίες 

έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση στην αντίστοιχη ομάδα έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 

το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω.  

γ) Προς απόδειξη του κριτηρίου διασφάλισης ποιότητας ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει 

αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης στο φάκελο δικαιολογητικών 

Β.5.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

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

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

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

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.2.9. Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενους από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά τη λήξη και 

του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 

αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες 

στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 
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την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία 

περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παράτειναν τις προσφορές τους. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό 

αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών 

τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που 

αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν 

ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 

 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα 

βαθμολογηθεί με βάση τα κατωτέρω και με τους 

συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα 

του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης 

Σ1 20% 

Κ2 Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της 

καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της 

μεθοδολογίας υλοποίησης 

Σ2 30% 

Κ3 Η  ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της 

σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους 

με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το 

χρονοδιάγραμμα με ελαχιστοποίηση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου  

Σ3 40% 

Κ4 Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων 

στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα 

διοίκησης  

Σ4 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                   100% 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί 

ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 

συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή 

πιστοποιητικά ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις 

και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση 

αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές 

διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. 
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου θα 

υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του 

παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. Οι παραπάνω 

υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. Οι Προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, 

την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή 

του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλα τα φύλλα 

τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 

βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από 

το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών 

γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: 

UΤ = Σ1*Κ1 +Σ2 *Κ2+Σ3*Κ3+Σ4*Κ4 

δηλαδή UΤ= 0,20*Κ1 +0,30*Κ2 +0,40*Κ3 + 0,10*Κ4 

H βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 

100 έως 120 βαθμούς. 

Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς 

όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 

συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον ανωτέρω τύπο 

κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

Σε περίπτωση που η τεχνική προσφορά του υποψηφίου 

αναδόχου δεν καλύπτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές 

(είτε τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε η 

περιγραφή –ανάλυση των 4 κριτηρίων δεν είναι 

ικανοποιητική) η βαθμολογία είναι κάτω από 100 και 

επομένως η προσφορά κρίνεται ως απορριπτέα. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής 

αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό 

Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού σύμφωνα με το 

μαθηματικό τύπο: 
 
Β = 0,60 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,40 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 
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Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του 

υποψηφίου αναδόχου 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής 

προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του 

υποψηφίου αναδόχου 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής 

προσφοράς. 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η 

προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον 

συμφέρουσα με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής προσφοράς. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A' 

188).  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα 

πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και τα εξής :  

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 15, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 81100 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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«Σύμβουλος Οργάνωσης Δράσεων Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας του 

έργου  MEDNICE»  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  15-3-2019       

 ΗΜΕΡΑ :    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΩΡΑ: 15.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :      18-3-2019  

ΗΜΕΡΑ :    ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ: 09.00 π.μ. 

 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι 

αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα με ευθύνη του 

ενδιαφερόμενου. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα 

αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον 

ενδιαφερόμενο.  

2.4.3. Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία που περιλαμβάνει τρεις σφραγισμένους 

υποφακέλους. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα  

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  

• Ο πλήρης τίτλος της ∆ιακήρυξης και ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής.  

• Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού.  

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.  

Ο πρώτος υποφάκελος περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ο δεύτερος την τεχνική προσφορά και 

ο τρίτος την  οικονομική προσφορά Κάθε φάκελος προσφοράς (Ενιαίος Φάκελος ή συσκευασία και στους 

υποφακέλους) θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

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

περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-

ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr )  

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Β). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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2.4.5. Περιεχόμενα φακέλου « Τεχνική Προσφορά» 

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

παρακάτω σε σειρά:  

1. Περιγραφή από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων του αντικειμένου της 

σύμβασης  

Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά οι εκτιμήσεις – απόψεις του υποψηφίου Αναδόχου και μέσα από 

τις γνώσεις & την εμπειρία του (σε αντίστοιχα έργα συγχρηματοδοτούμενων ή/και 

διασυνοριακών/διαπεριφερειακών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, αλλά & 

το προγραμματικό περιβάλλον συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΕΠ της ΠΒΑ 2014-2020), 

σχετικά με τις εξής ενότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου σε σχέση με τα πρότυπα 

υποβολής των Τεχνικών Δελτίων (Application Forms), το διαθέσιμο διαδικτυακά υλικό του 

προγράμματος Interreg Mediterranean για τα ενταγμένα έργα (προδιαγραφές, φυσικό αντικείμενο 

ανά άξονα, δημοσιότητα και διαχείριση - www.interreg-med.eu) και τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα: 

i. Πλαίσιο έργου  

a) Θεματικό αντικείμενο και προκλήσεις που αντιμετωπίζονται 

b) Σκοπιμότητα διασυνοριακής συνεργασίας (*) 

c) Συμβολή σε στρατηγικές και πολιτικές (*) 

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος (κατά την πρακτική & τις τρέχουσες οδηγίες του 

προγράμματος Interreg Mediterranean)  

d) Κύρια στοιχεία μεθοδολογίας  

e) Συνέργεια οριζόντιων και modular έργων (*) 

f) Συντονισμός και δόμηση θεματικών κοινοτήτων (*) 

g) Κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας και δημοσιότητας (*) 

 

Σημαντική Σημείωση: Στοιχεία με σήμανση (*) είναι προαιρετικά, αλλά εφόσον προετοιμαστούν 

από τους υποψηφίους αναδόχους, περιλαμβάνονται στην Τεχνική προσφορά και φυσικά συνάδουν 

με το παρόν έργο και τη φιλοσοφία του, θα αποτιμηθούν και θα βαθμολογηθούν από την αρμόδια 

επιτροπή με επιπλέον βαθμολογία.  

 

2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης 

του αντικειμένου της σύμβασης  

Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά: 

i. Τα τεχνικά μέσα και εργαλεία (που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτελεσματική υλοποίηση του 

Έργου). 

ii. Τη συγκεκριμένη μέθοδο διασφάλισης ποιότητας (που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του 

Έργου). 

iii. Τη μέθοδο εκτίμησης και αντιμετώπισης των κινδύνων του Έργου. 
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iv. Την αναλυτική πρόταση για το σχήμα συνεργασίας και επικοινωνίας της Ομάδας Έργου με την 

Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εμπλεκόμενους φορείς ή ενδιαφερόμενους. 

 

3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα  

Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά: 

Περιγραφή της προτεινόμενης αναλυτικής μεθοδολογίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες ανά 

παραδοτέο. 

Η περιγραφή γίνεται αναλυτικά ανά παραδοτέο και σχετική δράση για τα χρονικά στάδια – φάσεις 

μέρους του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος του έργου (συγκεντρωτικά το χρονοδιάγραμμα θα 

παρουσιάζεται και σε πίνακα) και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και περιλαμβάνει επιπλέον 

στοιχεία που τεκμηριώνουν πληρέστερα την πρόταση κάθε υποψηφίου Αναδόχου. Θα απαντά επίσης 

στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει πως ο υποψήφιος έχει κατανοήσει 

με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της προκήρυξης.  

 

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η πρόβλεψη για μειωμένο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα του έργου - πράσινη 

εκδήλωση με μειωμένη χρήση χαρτιού (ή ανακυκλώσιμου εάν χρειάζεται), με περιορισμό στη χρήση 

πλαστικού, πρόσβαση σε όλους, ποιοτικό φαγητό από βιολογικά - τοπικά προϊόντα, ανακύκλωση 

αποβλήτων, κλπ.    

 

 

4. Κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και επίπεδα διοίκησης  

Θα περιλαμβάνονται κατά σειρά: 

i. Οργάνωση της Ομάδας Έργου 

ii. Περιγραφή μελών Ομάδας Έργου – Αρμοδιότητες  

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού να αναφέρει στις 4 ανωτέρω ζητούμενες 

ενότητες με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο την προτεινόμενη αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης για τα 

χρονικά στάδια του έργου και τις περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο 

τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του 

έργου, από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της 

προκήρυξης.  

 

Σημείωση που αφορά σε Παράρτημα που υποχρεωτικά θα συνοδεύει την Τεχνική προσφορά: 

 

Δεδομένου πως το πρόγραμμα σε εταιρικό επίπεδο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης των υποχρεώσεων του πρώτου έτους της Αναθέτουσας Αρχής είναι ιδιαιτέρως πιεστικό 

και εμπροσθοβαρές σε κρίσιμες για την αποτελεσματικότητα του έργου υποχρεώσεις, απαιτείται από 

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους σημαντική σχετική προετοιμασία τους στους τομείς 

ενδιαφέροντος του έργου, ούτως ώστε σε περίπτωση ανάληψής του να αξιοποιήσουν άμεσα το υλικό 

που αναφέρεται ακόλουθα, στην υλοποίηση του.  
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Η τεχνική προσφορά λοιπόν θα πρέπει να περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού σε παράρτημα και στην 

ελληνική γλώσσα: 

- Τεχνογνωσία και επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από 

διαπεριφερειακά/διασυνοριακά προγράμματα INTERREG περιόδου 2007-2016 

- Παρουσίαση βασικών σημείων του προγράμματος INTERREG MED με ελάχιστες περιγραφικές 

ενότητες:  

a. Συνοπτική περιγραφή  

b. Συνολικός Π/Υ 

c. Εταιρικό σχήμα (κύριοι και διασυνδεδεμένοι εταίροι) 

d. Συνοπτική περιγραφή δράσεων προγράμματος  

e. Διασυνδεδεμένα αρθρωτά (Modular) έργα 

f. Ειδικές συνθήκες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες 

2.4.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου θα 

υποβληθεί σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς του 

παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. Οι παραπάνω 

υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. Οι Προσφορές πρέπει να 

συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται στη Διακήρυξη 

και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 

Εκπροσώπου του, ενώ όλα τα φύλλα τους θα πρέπει 

να μονογράφονται από τον ίδιο. 

2.4.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, το οποίο και πρέπει να δηλώνεται. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
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ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.8 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

και ιδίως στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 3.1, 3.2  

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

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και στην 

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

που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

2.4.9 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

1. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2. 

2. Στην ως άνω περίπτωση της παρ. 1 η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, 

παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ήτοι την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία : 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

 

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής:  

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς 

και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα 

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

αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

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

του οργάνου.  

Οι προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους αποχωρούν. 

 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους 

όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών 

που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από το αρμόδιο όργανο. Για όσες προσφορές δεν 

κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

α΄και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 

Ν.4412/2016.  

 

Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, 

τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς δύναται να 

γίνει και σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της 

επιτροπής βάσει του άρθρου 

117 του Ν4412/2016. 

 

 

3.1.1. Συμπλήρωση  - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα 

τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 

πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα 

υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 

σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 

μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 

μόνο η διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν 

ήδη υποβληθεί.  

Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών 

φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη 

προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 

περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 

υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή 

δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 

αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  
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Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 

ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της 

παρούσας διακήρυξης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 αυτής καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτής. 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 

στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:  

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

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

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

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

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 

είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί επί αποδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, 

εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016.  

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

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

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

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη καλύτερη προσφορά κοκ.  

3.4 Ενστάσεις  

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, 

κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού που ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν 

η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 

του άρθρου 105. 

ΑΔΑ: 6ΒΧΨ7ΛΩ-020





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDNICE                   Σύμβουλος Οργάνωσης Δράσεων 

                                                              Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και 
                                                   Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας 

Προγράμματος του έργου MEDNICE 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean και από Εθνικούς Πόρους 34  

 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου και στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016  

ε) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 

να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 

αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 

φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 

άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.   

 

 

ΑΔΑ: 6ΒΧΨ7ΛΩ-020





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDNICE                   Σύμβουλος Οργάνωσης Δράσεων 

                                                              Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και 
                                                   Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας 

Προγράμματος του έργου MEDNICE 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean και από Εθνικούς Πόρους 35  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. 

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

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

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

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

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

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 

της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης 

που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

Ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση - επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί χωρίς επιπλέον αμοιβή αν δεν τροποποιηθεί ο αριθμός και η ουσία των 

παραδοτέων. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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

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

στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί από τον 

ανάδοχο.  

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

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

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

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

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

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 

οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

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

Επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται στην Αδειοδοτούσα Αρχή για όλα τα ζητήματα 

που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων 

και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 

σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση 

ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 31.10.2019 πλην 

της περίπτωσης να παραταθεί το πρόγραμμα.   

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

/ενδιάμεσες προθεσμίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο Παράρτημα Α της 

παρούσης.  

6.2.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 

παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 

υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

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

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

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

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

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

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

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές 

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, οι 

αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να 

εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 

όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 
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2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί 

να αφορούν ιδίως: 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, 

της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά 

ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την 

εκτέλεση του έργου, 

γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών 

που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89 

(Ν4412/2016), 

ε) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 89 (Ν. 4412/2016). 

3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες 

πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί 

να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα 

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 

χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, 

λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την 

προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι 

ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 

(Ν4412/2016). Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά δύναται να κριθεί 

μία προσφορά όταν είναι χαμηλότερη του 80% του 

ενδιάμεσου (median) των έγκυρων οικονομικών προσφορών που 

υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό. 

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά 

είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να 

απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά 

από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν 

είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, 

την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω 

ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την 

έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες 

αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. 

5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών 

μελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε 
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πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της όπως νόμους, 

κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή 

εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά 

και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις 

λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. χρεώσεις 

του άρθρου 131 (Ν4412/2016), 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η ανάδειξη του αναδόχου «Σύμβουλος οργάνωσης  δράσεων 

επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE» στο πλαίσιο του 

προγράμματος MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency με ακρωνύμιο 

MEDNICE και κωδικό 2MED15_2.1_HP_007, που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Mediterranean. 

 

Πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

Α. Συνοπτική Περιγραφή του έργου MEDNICE 

 

A.1 Γενικές πληροφορίες  

Τίτλος του έργου: MED programme Networks for an Innovative Cooperation in Energy Efficiency   

Ακρωνύμιο: MEDNICE  

Επικεφαλής Εταίρος: City of Nice 

Ειδικός Στόχος: 2.1 To raise capacity for better management of energy in public buildings at transnational 

level 

Διάρκεια του Προγράμματος MEDNICE: 

Διάρκεια: 36 Μήνες Έναρξη: 23.11.2016 - Λήξη: 31.10.2019 

Σύνολο Μηνών: 36 

 

A.2 Συνοπτική Περίληψη  

Το MEDNICE ως οριζόντιο έργο INTERREG MEDITERRANEAN αποτελεί εστιακό σημείο για καινοτόμες λύσεις 

ενεργειακής αποδοτικότητας με τη δημιουργία μιας Μεσογειακής κοινότητας σχετικά με τα θέματα 

ενέργειας που καλούνται να διαχειριστούν δημόσιες αρχές και οργανισμοί, προκειμένου να προωθήσει τη 

σχετική τεχνογνωσία και τα αποτελέσματα των «modular» έργων και να ενισχύσει τις σχετικές πολιτικές.  

Στην περιοχή της Μεσογείου η πλειονότητα των δημοσίων κτηρίων δεν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

μεγιστοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σχετικής 

ενημέρωσης των ιδιοκτητών-διαχειριστών καθώς και σε έλλειμμα γνώσης, που αποτελούν μια κοινή 

διασυνοριακή πρόκληση για την περιοχή. Στόχος του έργου MEDNICE είναι να ενδυναμώσει του εταίρους 

των έργων MED μέσα από μια διακρατική κοινότητας και ένα δίκτυο σχετικά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτήρια. Με την ανάπτυξη δράσεων μεταφοράς γνώσης το έργο MEDNICE θα 

συνεισφέρει καθοριστικά στην ενίσχυση ικανοτήτων ιδιοκτητών-διαχειριστών δημοσίων κτηρίων ώστε να 

σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με την οργάνωση 
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μιας πλατφόρμας γνώσης θα ενισχύσει την κεφαλαιοποίηση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων των 

«modular» έργων ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και τον ακρογωνιαίο λίθο ενός δικτύου μεσογειακής 

ταυτότητας. Στο πλαίσιο του έργου θα αναλυθούν επίσης οι πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, σε 

θεματικό επίπεδο και επίπεδο πολιτικών, ώστε να προωθηθούν επιχειρησιακά προς όφελος της 

Μεσογειακής κοινότητας συνεργασίας. Μέσα από ένα δίκτυο πρεσβευτών γνώσης θα καταστεί δυνατή η 

διάδοση και επιχειρησιακή μεταφορά των σχετικών μηνυμάτων για την ανάπτυξη στοχευμένων στη 

Μεσόγειο Ευρωπαϊκών πολιτικών και την προώθηση της ενσωμάτωσής τους στις σχετικές στρατηγικές. 

 

A.3 Συνολικός Προϋπολογισμός προγράμματος MEDNICE 

Ο συνολικός Π/Υ του προγράμματος MEDNICE είναι 1.092.250,00 € 

A.4 Εταίροι του προγράμματος MEDNICE 

City of Nice 

Energy Cities 

Euro-Mediterranean University 

Catalonia Institute for Energy Research  

Euro-Mediterranean Center on Climate Change Foundation 

Region of North Aegean - Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου  

 

 Διασυνδεδεμένοι εταίροι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

MINISTRY OF ENERGY AND INDUSTRY, Tirana, Albania 

Environmental Center for Development Education and Networking, Tirana, Albania 

Regional Education and Information Center for sustainable development in South-East Europe, Sarajevo, 

Bosnia-Herzegovina 

NVO Zeleni dom-Green Home, Podgoritsa, Montenegro 

United Nations Development Programme (UNDP), Podgoritsa, Montenegro 

    

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου  

 

Το προκηρυσσόμενο έργο αφορά την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην οργάνωση  

ΑΔΑ: 6ΒΧΨ7ΛΩ-020





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDNICE                   Σύμβουλος Οργάνωσης Δράσεων 

                                                              Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και 
                                                   Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας 

Προγράμματος του έργου MEDNICE 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean και από Εθνικούς Πόρους 46  

δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του έργου MEDNICE. Ακολουθεί η 

περιγραφή των δράσεων ανά πακέτο εργασίας για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου: 

 

  

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Διαχείριση έργου (11/2016-10/2019) 

Ο επικεφαλής διευθετεί όλες τις προκύπτουσες υποχρεώσεις που προβλέπει το εγχειρίδιο του Interreg 

Mediterranean, τόσο στο επίπεδο διαχείρισης του φυσικού αντικειμένου, όσο και στο επίπεδο της 

οικονομικής διαχείρισης. Κάθε εταίρος θα συνεργαστεί με την Εθνική Αρχή Πληρωμής για την δρομολόγηση 

όλων των απαραίτητων σχετικών διαδικασιών, που προβλέπονται θεσμικά. Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να 

προβούν σε διαδικασίες ανάθεσης των εξωτερικών συνεργατών και τις συνθέσεις όλων των ομάδων που 

προβλέπει το Πρόγραμμα. Οι διαχειριστές του προγράμματος και οι Υπεύθυνοι Οικονομικής Διαχείρισης 

διατηρούν τη μεταξύ τους επαφή ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο του προγράμματος και να παρέχουν 

υποστήριξη στην εφαρμογή του. 

  

Υποχρεώσεις ΠΒΑ 

1. Συμμετοχή στην προετοιμασία και ενημέρωση για τα Εργαλεία Διαχείρισης Προγράμματος. 

2. Συντονισμός με Εθνική Αρχή πληρωμής. 

3. Συνθέσεις όλων των απαραίτητων ομάδων έργου στο περιφερειακό επίπεδο και διοικητικών 

ενεργειών έναρξης έργου. 

 

Εξερχόμενα Προγράμματος - Εταιρικό επίπεδο 

1 Σύμβαση προγράμματος 

1 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης 

5 Αναφορές τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου και τελική έκθεση έργου (ανά εξάμηνο) 

7 Συναντήσεις της επιτροπής καθοδήγησης του έργου 

6 Αναφορές Ποιότητας 

1 Εργαλείο αξιολόγησης  

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. Επικοινωνία για οριζόντια έργα (11/2016-10/2019) 

Αφορά την ανάπτυξη μιας αποδοτικής στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας των αποτελεσμάτων και 

δράσεων των modular έργων και των δράσεων δόμησης κοινότητας και κεφαλαιοποίησης (ΠΕ3 και ΠΕ4). 

Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσεται μια στοχευμένη στρατηγική και ένα πλαίσιο δράσης που αναθεωρούνται 

σε ετήσια βάση, καθώς και εργαλεία υποστήριξης. Η στρατηγική στοχεύει σε όλους του τύπους δημοσίων 

αρχών που διαχειρίζονται κτίρια στην περιοχή της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένων των χωρών του 
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μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας. Με βάση το σχέδιο δράσης, λαμβάνουν χώρα οι κατάλληλες 

ενέργειες συντονισμού των modular έργων, ανταλλαγής δεδομένων με άλλα οριζόντια προγράμματα και 

συντονισμό με τις δράσεις επικοινωνίας του προγράμματος MED. Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας και για 

την επίτευξη πολύ-καναλικής επικοινωνίας οργανώνεται το ετήσιο συνέδριο ΕΕΒ που αποτελείται από ένα 

ιδιωτικό μέρος (διαχείριση και δόμηση κοινότητας) και ένα δημόσιο μέρος (επικοινωνία και 

κεφαλαιοποίηση). Στην την ενίσχυση της προβολής κεντρικό ρόλο παίζει η πλατφόρμα MED, ως κεντρικός 

αποδέκτης αυτών των πληροφοριών, για την δημιουργία συνδέσμων μεταξύ εξειδικευμένων ιστοσελίδων 

και για τη βελτιστοποίηση αναφορών οριζόντιων και modular έργων.  

 

Υποχρεώσεις ΠΒΑ 

1. Συμμετοχή στην προετοιμασία και οργάνωση του μηχανισμού εξωτερικής επικοινωνίας 

2. Συντονισμός με τις δράσεις επικοινωνίας του προγράμματος MED  

3. Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων πολυκαναλικής επικοινωνίας και ειδικότερα την 

οργάνωση του ετήσιου συνεδρίου του έργου στις βρυξέλλες (2019) 

 

Εξερχόμενα Προγράμματος - Εταιρικό επίπεδο 

1 Στρατηγική εξωτερικής επικοινωνίας και σχέδιο δράσης  

2 Ετήσιες αναθεωρήσεις  

1 Βάση δεδομένων του έργου 

Ι δράση on-line υποστήριξης 

2 Αναφορές εξωτερικής προβολής 

3 Αναφορές επικοινωνίας   

3 Αναφορές επικοινωνίας των modular έργων 

3 δράσεις δημοσιότητας (ετήσια συνέδρια) 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3. Δόμηση κοινότητας (04/2017-10/2019) 

Το Πακέτο Εργασίας αφορά τη διασφάλιση συντονισμού και επικοινωνίας των εταίρων των ΕΕΒ modular 

έργων, ενώ παράλληλα στοχεύει στη δόμηση της κοινότητας μεταξύ των εταίρων των modular έργων, 

διασυνδεδεμένων εταίρων (associate partners) και συσχετιζόμενων κοινωνικών εταίρων. Η δόμηση της 

κοινότητας θα ενισχυθεί με συνέργειες μεταξύ παρόμοιων έργων από τις χώρες του μηχανισμού προ-

ενταξιακής βοήθειας και την ευρύτερη Ευρω-Μεσογειακή περιοχή. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να 

διασφαλιστεί ότι όλοι οι εταίροι είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τα υλοποιούμενα modular έργα, ενώ 

παράλληλα δομείται μια κοινή Μεσογειακή ταυτότητα που θα δημιουργήσει και θα ενισχύσει συνέργειες 

μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, χρησιμοποιώντας μια δυναμική, συμμετοχική και καινοτόμο προσέγγιση. 

Η ενίσχυση των σχέσεων και ανταλλαγών μεταξύ των μελών της κοινότητας θα ενισχύσει την σύγκλιση 

ΑΔΑ: 6ΒΧΨ7ΛΩ-020





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDNICE                   Σύμβουλος Οργάνωσης Δράσεων 

                                                              Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και 
                                                   Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας 

Προγράμματος του έργου MEDNICE 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Mediterranean και από Εθνικούς Πόρους 48  

προς ένα κοινό σκοπό και τη δέσμευση των κοινωνικών εταίρων στην υλοποίηση των κοινών στόχων. Για 

την επίτευξη των παραπάνω, το MEDNICE θα δημιουργήσει μια ΕΕΒ ομάδα δράσης (Energy Efficiency 

Building Task Force) η οποία θα συμβάλει στη δημιουργία μηχανισμών εκπαίδευση και κατάρτιση. Η 

οργάνωση και λειτουργία της κοινότητας θα καταστεί δυνατή μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένης 

στρατηγικής και σχεδίου δράσης.  

 

 

Υποχρεώσεις ΠΒΑ 

1. Συμμετοχή στην προετοιμασία και οργάνωση του μηχανισμού εσωτερικής επικοινωνίας 

2. Συμμετοχή στην οργάνωση της ΕΕΒ ομάδα δράσης (Energy Efficiency Building Task Force) 

3. Συντονισμός της κοινότητας EEB-IPA (κοινότητα  των χωρών του μηχανισμού προενταξιακής 

βοήθειας για την εξοικονόμηση ενέργειας  κτηρίων) 

 

Εξερχόμενα Προγράμματος - Εταιρικό επίπεδο 

1 Στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας και σχέδιο δράσης δόμησης κοινότητας 

3 Αναφορές μάθησης και κατάρτισης της Ομάδας Δράσης (Taskforce) για την εξοικονόμηση ενέργειας 

κτηρίων   

3 Αναφορές δράσεων δικτύωσης 

3 Αναφορές δράσεων της κοινότητας EEB-IPA (κοινότητα των χωρών του μηχανισμού προενταξιακής 

βοήθειας για την εξοικονόμηση ενέργειας κτηρίων) 

 

 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. Κεφαλαιοποίηση (07/2017-10/2019) 

Στόχος του Πακέτου Εργασίας είναι να διασφαλίσει την επιρροή και υιοθέτηση των αποτελεσμάτων των 

modular έργων σε επίπεδο πολιτικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Μέχρι σήμερα η υψηλή ποιότητα των 

αποτελεσμάτων των έργων MED ήταν κατακερματισμένη και συνήθως μη ορατή μετά το τέλος της περιόδου 

χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζονται στον επιθυμητό βαθμό οι ευρωπαϊκές, εθνικές και 

περιφερειακές πολιτικές. Για να ξεπεραστούν αυτά τα μειονεκτήματα, το MEDNICE αναπτύσσει μια 

στρατηγική και ένα σχέδιο δράση κεφαλαιοποίησης ώστε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκού επιπέδου 

κοινότητα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και την προώθηση των αποτελεσμάτων σε 

τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης απόφασης. Για τον σκοπό αυτό θα 

δομηθεί ένα εστιακό σημείο εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων (EEB HUB) ως ευρωπαϊκού επιπέδου δίκτυο 

διανομής αποτελεσμάτων από τα modular έργα και συντονισμού στοχευμένων δράσεων προώθησης. Το 

δίκτυο των εταίρων του έργου MEDNICE θα κινητοποιηθεί πέρα από την σφαίρα επιρροής του έργου, 

προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή προώθηση. Οι μορφές πληροφορίας που θα προωθηθούν 

μέσω του εστιακού σημείου περιλαμβάνουν: α) τεχνικές αναφορές που θα προκύψουν από τα modular 

έργα οργανωμένα σε δύο κείμενα εργασίας (white papers) και β) κείμενα πολιτικής που θα προκύψουν 
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από τις τεχνικές αναφορές προκειμένου να προωθηθούν σε πρεσβευτές και διαμορφωτές αποφάσεων. Με 

βάση τα παραπάνω, λήπτες αποφάσεων και διαμορφωτές πολιτικής θα εμπλακούν με στοχευμένες δράσεις 

για την ενίσχυση και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων και κατευθύνσεων στις αντίστοιχες πολιτικές, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους λήπτες αποφάσεων των χωρών του μηχανισμού προ-ενταξιακής βοήθειας 

(IPA Countries). 

 

Υποχρεώσεις ΠΒΑ 

1. Συμμετοχή στην προετοιμασία της στρατηγικής και σχεδίου δράσης κεφαλαιοποίησης 

2. Λειτουργία του εστιακού σημείου Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων (EEB Hub) 

3. Ανάπτυξη αναφορών ενίσχυσης πολιτικών 

4. Ενίσχυση συνεργασίας και σύγκλισης πολιτικών MED/IPA   

 

Εξερχόμενα Προγράμματος - Εταιρικό επίπεδο 

1 Στρατηγική και σχέδιο δράσης 

3 Συναντήσεις του εστιακού σημείου Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων  (EEB Hub) 

2 Τεχνικές αναφορές του εστιακού σημείου Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων 

2  Αναφορές κατευθυντηρίων γραμμών Ευρωπαϊκής και Περιφερειακής πολιτικής 

2 Συναντήσεις και αναφορές ενημέρωσης πρεσβευτών Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτηρίων    

2 Συναντήσεις και αναφορές για την μεταφορά αποτελεσμάτων καλών πρακτικών στην κοινότητα  των 

χωρών του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας 

 

Αναλυτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αφορά την 

συμμετοχή στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας του έργου MEDNICE. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 

Πακέτου Εργασίας 1 απαιτείται η οργάνωση των μετακινήσεων για τη συμμετοχή των πέντε 

Διασυνδεδεμένων Εταίρων (Associate Partners) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε 2 συναντήσεις 

συντονισμού και μεταφοράς τεχνογνωσίας του έργου που θα λάβουν χώρα, η πρώτη στην Ελλάδα 

(συμμετοχή στην ΙΡΑ COORDINATION MEETING) και η δεύτερη στο Βέλγιο - Βρυξέλλες, στα πλαίσια του 

ετήσιου συνεδρίου του προγράμματος MEDNICE). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να οργανωθεί η μετακίνηση 

ενός εκπροσώπου από κάθε Διασυνδεδεμένο Εταίρο ανά συνάντηση, που θα περιλαμβάνει τη μεταφορά (με 

αεροπλάνο εκτός και εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί διαφορετικά) και τη διαμονή (τουλάχιστον σε 

ξενοδοχείο 3*, μονόκλινο δωμάτιο) στον προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της κάθε 

συνάντησης.    

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 προβλέπεται ο ανάδοχος να αναλάβει τη διοργάνωση δράσης 

πολυκαναλικής επικοινωνίας ως ετήσιο συνέδριο του έργου MEDNICE στις Βρυξέλλες. To συνέδριο θα λάβει 

χώρα την εβδομάδα από 7 – 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες στo χώρο της Ευρωπαϊκής  Οικονομικής και 
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Κοινωνικής Επιτροπής (European Economic and Social Committee), κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των 

Περιφερειών και των Πόλεων 2019. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει: 

ι) εκδήλωση δικτύωσης 

ιι)  ανοιχτή εκδήλωση ( ημέρα κυρίως συνεδρίου) 

ιιι) συνάντηση της επιτροπής καθοδήγησης διάρκειας μισής μέρας  

ιv) εκδήλωση ανάδειξης του έργου – ανάλυση συμπερασμάτων έργου 

 

Στο πλαίσιο αυτό η διοργάνωση των εκδηλώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει:   

Ι. Μία εκδήλωση δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας /δείπνο  

Η παραπάνω εκδήλωση θα λάβει χώρα το βράδυ πριν την ημέρα του κυρίως συνεδρίου και θα 

περιλαμβάνει: 

1. Εξασφάλιση χώρου χωρητικότητας τουλάχιστον 40 ατόμων (εταίροι του προγράμματος ΜEDNICE και 

συμμετέχοντες στα αρθρωτά έργα)  

2. Finger-food, αναψυκτικά και κρασί 

3. Δράσεις  ανάπτυξης ομαδικότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

4. Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης  

 

ΙΙ. Μία ανοιχτή εκδήλωση – κυρίως συνέδριο  

Η κύρια εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο χώρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

(EESC) και θα περιλαμβάνει ένα συνέδριο διάρκειας μίας ολόκληρης ημέρας και μία αίθουσα εκθέσεων. Η 

διοργάνωση θα περιλαμβάνει:  

1. Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης και προσωπικό υποστήριξης της 
συνάντησης (υποδοχή, εγγραφές, ταμπέλες ονομάτων συμμετεχόντων, λίστα συμμετεχόντων κλπ.) 
 

2. Σχεδιασμός και δημιουργία φακέλου εκδήλωσης και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για τους συμμετέχοντες 

3. Παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά μικρόφωνα, 
laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.) εάν δεν καλύπτονται από την αίθουσα 

 
4. Δράσεις πολυκαναλικής επικονωνίας και δημοσιότητας υπό την καθοδήγηση της CMCC 

5. Εξασφάλιση τουλάχιστον 3 διακεκριμένων ομιλητών πέραν των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

(ευρωβουλευτές, εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων κτλ) για τους οποίους ο ανάδοχος θα αναλάβει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και 

συγκεκριμένα τη μεταφορά (με αεροπλάνο εκτός και εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί διαφορετικά) και τη 

διαμονή (τουλάχιστον σε ξενοδοχείο 4*, μονόκλινο δωμάτιο) στον προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών της κάθε συνάντησης.    
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6. Προσκλήσεις προς το κοινό στις Βρυξέλλες 

7. Προσκλήσεις προς τα ΜΜΕ 

8. Παροχή δύο (2) coffee break & ενός (1) ελαφρού γεύματος μπουφέ (light lunch) για 100 άτομα 
a. Το coffee break να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: νερά εμφιαλωμένα, καφέ φίλτρου, στιγμιαίο καφέ, 

τσάι, χυμοί φρούτων, κουλουράκια, κέικ, πίτα/πιτάκια.  

b. Το ελαφρύ γεύμα να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής είδη: δύο σαλάτες, ζυμαρικά, σαντουιτσάκια ή κάτι 

αντίστοιχο όπως πχ (τορτίγιες, club sandwich), τρία είδη κρέατος, γλυκάκια, αναψυκτικά, νερά εμφιαλωμένα, 

καφέ φίλτρου, φρούτα ή φρουτοσαλάτα, τρία είδη επιδόρπια (desert)  (το ένα τουλάχιστον παραδοσιακό), 

φρούτα εποχής ή φρουτοσαλάτα. 

9. Μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση των πεπραγμένων της 

συνάντησης και σύνταξη των πρακτικών 

10.  Βιντεοσκόπηση της συνάντησης και φωτογράφιση 

 

ΙΙΙ. Εκδήλωση /συνάντηση της επιτροπής καθοδήγησης διάρκειας μισής μέρας 

Η παραπάνω συνάντηση της επιτροπής καθοδήγησης θα λάβει χώρα το πρωί της επόμενης μέρας του 

κυρίως συνεδρίου και θα περιλαμβάνει:  

1. Εξασφάλιση χώρου χωρητικότητας 20 ατόμων 

2. Παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (laptop, data projector, οθόνη προβολής κλπ.) 

3. Γραμματειακή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή εταίρων, εγγραφές, ταμπέλες 

ονομάτων συμμετεχόντων, λίστα συμμετεχόντων κλπ.) 

4. Παροχή ενός (1) coffee break /morning brunch για τουλάχιστον 20 άτομα 

5.Φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης 

 

IV. Δείπνο εργασίας των εταίρων του MEDNICE, όπου θα αναλυθούν τα συμπεράσματα του συνεδρίου  

Το παραπάνω δείπνο (περίπου για είκοσι άτομα) θα λάβει χώρα μετά τη συνάντηση της επιτροπής 

καθοδήγησης (επόμενη μέρα συνεδρίου) ή το βράδυ της ίδιας μέρας σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο της 

περιοχής και θα διοργανωθεί από τον ανάδοχο ο οποίος και θα καλύψει το σχετικό κόστος μετά από 

συνεννόηση με τους εταίρους του έργου. Το μενού θα είναι παρόμοιο με το μενού του συνεδρίου. 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
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Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συνεργαστεί και να συμβαδίζει με τις εντολές της 

διοργανώτριας επιτροπής του ετήσιου συνεδρίου  (που θα διοργανωθεί από τους εταίρους του 

προγράμματος MEDNICE  και GREENCAP). Η διοργάνωση όλων των εκδηλώσεων και ειδικότερα των 

εκδηλώσεων δικτύωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας θα είναι υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της 

CMCC. Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει να διευκολύνει ως ο πιο κατάλληλος/ αρμόδιος την εργασία του 

συντονιστή της εκδήλωσης που θα συμβληθεί με την CMCC.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των 

περιφερειών και των πόλεων στις Βρυξέλλες, η πραγματοποίηση του δείπνου εργασίας θα εξαρτηθεί από 

την διαθεσιμότητα σε αίθουσες φιλοξενίας αυτής της περιόδου. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως 

διοργανώτρια αρχή και μετά από σχετική απόφαση της επιτροπής καθοδήγησης του προγράμματος 

MEDNICE, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την τοποθεσία της συνάντησης ή να τροποποιήσει τη φύση της 

εκδήλωσης ή ακόμα και να ακυρώσει την εκδήλωση με ανάλογη προσαρμογή της τελικής πληρωμής του 

αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση το ετήσιο συνέδριο θα διοργανωθεί στα πλαίσια ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος του γεγονότος «πράσινη εκδήλωση» και γι αυτό το σκοπό οι «πράσινες λύσεις» που θα 

προταθούν από τους υποψήφιους αναδόχους θα εκτιμηθούν στην τελική επιλογή του αναδόχου. 

Η αξιολόγηση θα βασισθεί σε ένα πακέτο ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT) κριτηρίων σε συμμόρφωση με τον οδηγό για βιώσιμες/ φιλοπεριβαλλοντικές εκδηλώσεις 

της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ INTERREG MED και του οδηγού βιώσιμων/ φιλοπεριβαλλοντικών εκδηλώσεων του 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (2012)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
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Παραδοτέο 1: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων για το πρώτο τετράμηνο του 2019 

Παραδοτέο 2: Ενδιάμεση έκθεση πεπραγμένων με πλάνο προγραμματισμού-σχεδιασμού υλοποίησης 

ετήσιου συνεδρίου για το διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2019 

Παραδοτέο 3: Τελική απολογιστική έκθεση πεπραγμένων για το 2019 

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και 

να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να 

υποβοηθά την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Άρθρο 2 και στο χρονικό πλαίσιο που 

αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη. Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις 

υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής, εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση 

έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα INTERREG -MEDNICE 

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να 

τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και 

κάθε παρεμφερές κόστος και έξοδο για την προσήκουσα εκτέλεση των εργασιών του έργου βαρύνουν 

αποκλειστικά τον ανάδοχο. Τα κόστη αυτά, καθώς και κάθε πιθανό έξοδο για την εκτέλεση του έργου, θα 

πρέπει να ενσωματωθούν στην προσφερόμενη τιμή κατά τη σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς. Ο 

ανάδοχος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις δραστηριότητες του έργου στο εξωτερικό και 

στο εσωτερικό όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω.  

 

Παραδοτέα 

Κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, ο Ανάδοχος συντάσσει 

παραδοτέα, εκθέσεις ή αναφορές για λογαριασμό 

της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα περιγράφονται 

ανωτέρω στο άρθρο 2, στο πλαίσιο της υλοποίησης των 

καθηκόντων του. 

Όλα τα επιμέρους παραδοτέα θα παραδοθούν στην ελληνική 

γλώσσα και την αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή, σε ένα αντίτυπο. 

Πέρα από τα επιμέρους παραδοτέα που αναφέρονται ανωτέρω 

και λόγω της πολυπλοκότητας υλοποίησης του προκηρυσσόμενου 

έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει στην Περιφέρεια Βορείου 

Αιγαίου διμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς πεπραγμένων και προόδου, με 

προβλέψεις προόδου των Δράσεων για το επερχόμενο δίμηνο. 

Στην τελευταία έκθεση ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει και 
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όλη την Ψηφιακή Λίστα εμπλεκόμενων φορέων σε Περιφερειακό Επίπεδο του βιομηχανικού και 

δημόσιου τομέα, με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το χρονοδιάγραμμα και οι δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν είναι βάσει του 

εγκεκριμένου από την Εκτελεστική Γραμματεία (JS) του INTERREG MEDITERRANEAN χρονοδιαγράμματος του 

έργου MEDNICE. Μετά από απόφαση της επιτροπής καθοδήγησης του προγράμματος δύναται το 

χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την πορεία του έργου και επομένως και το χρονοδιάγραμμα 

των δράσεων του συμβούλου επίσης δύναται να τροποποιηθεί, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 31 Οκτωβρίου 

2019. 

Αναλυτικότερο – εφόσον απαιτηθεί – χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

στον Ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

Τα επιμέρους παραδοτέα θα υποβάλλονται σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα. 

Μετά από απόφαση των εταίρων του έργου δύναται το 

χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την 

πορεία του έργου και επομένως και το χρονοδιάγραμμα 

των δράσεων του συμβούλου επίσης δύναται να 

τροποποιηθεί. Την παρούσα στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη 

διαβούλευση μεταξύ των εταίρων για τον ακριβή 

καθορισμό των ημερομηνιών και των τοποθεσιών των 

συναντήσεων. 

 

 

Η ΠΒΑ θα παρακολουθεί - εποπτεύει - καθοδηγεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου με την ομάδα 

έργου του και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν χρειάζεται ειδικά 

μέχρι την εγκατάσταση του στο έργο, καθώς και θα υποβοηθά στην προώθηση των εργασιών, σε θέματα 

της αρμοδιότητάς του, πάντα υπό την εποπτεία του επικεφαλής και των αποφάσεων της Επιτροπής 

Καθοδήγησης του έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 

οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς εφαρμογής, εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) 

όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Interreg 

Mediterranean.  

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να τις 

ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. 
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Σημαντική Σημείωση: Στο έργο θα εγκατασταθούν δύο ανάδοχοι. Μεταξύ των δύο συμβούλων 

επικεφαλής είναι ο Σύμβουλος Διαχείρισης και Τεχνικής Υποστήριξης Υλοποίησης Προγράμματος 

MEDNICE. Ο ανάδοχος της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας είναι υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις 

δημοσιότητας και οργάνωσης εκδηλώσεων και συναντήσεων συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε 

αυτές προσκεκλημένων ειδικών/επειρογνωμόνων και των εκπροσώπων των συσχετιζόμενων εταίρων 

(associate partners) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με τη σύμφωνη γνώμη κατά περίπτωση της 

αναθέτουσα αρχής και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συμβούλου Διαχείρισης και Τεχνικής 

Υποστήριξης Υλοποίησης Προγράμματος MEDNICE. Οι δύο ανάδοχοι οφείλουν να συνεργάζονται συνεχώς 

και αρμονικά καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος με τον συντονισμό της ΠΒΑ και να 

αντιμετωπίζουν κάθε πιθανό θέμα που προκύπτει και σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του καθενός.  

 

 

Χρονοδιάγραμμα  

 

Τα επιμέρους παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ   Παράδοση 

Π/Υ            

 (σε € χωρίς 

ΦΠΑ) 

Π/Υ 

 (σε € με 

ΦΠΑ) 

Π1 Παραδοτέο 1     15/05/2019 2.419,35  3.000,00 

Π2 Παραδοτέο 2      16/08/2019 8.870,97 11.000,00 

Π3 Παραδοτέο 3      25/10/2019   14.919,35 18.500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ    26.209,67  32.500,00  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΤΕΥΔ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι:   Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
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Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής                               
(αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

-   Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :  ΧΧΧΧΧ 

-   Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Ανδρομέδας 15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

-   Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη:    Παν. Παρασκευάς 

-   Τηλέφωνο:  2251353305, 313 

-   Ηλ. ταχυδρομείο: mailto:  p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr   

-   Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές: Παν. Παρασκευάς, Μ. 
Ατσικπάση  

-   Τηλέφωνο:  2251353305,313 

-   Ηλ. ταχυδρομείο:  p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr , m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr 

-   Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):  http://pvaigaiou.gov.gr   

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  
«Σύμβουλος οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής τεχνoγνωσίας του 
έργου MEDNICE»,  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:   CPV 79952000-2 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :   

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [-] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):   

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επέλεξε να περιορίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια 
επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς πληρούν όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι).  

Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 Απόφαση 161/2016 (ΑΔΑΩΧ0ΓΟΞΤΒ-
ΑΚΗ)- ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)” / Σελίδα 4 – Σημείο 2 με παραπομπή στο σχόλιο Νο 10, 
ειδική σύσταση σχετικά με συνοπτικούς διαγωνισμούς.   

Σημειώνεται πως ενδέχεται στη συνέχεια κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού να 
ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση και ως υποψήφιος οικονομικός φορέας θα τις 
προσκομίσουμε. 

 

mailto:ppar@env.aegean.gr
mailto:p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr
mailto:p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr
mailto:m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr
http://pvaigaiou.gov.gr/
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Μέρος II:     Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α:      Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

 

Δηλώνω ότι ως υποψήφιος οικονομικός φορέας 
πληρώ όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής του 
παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού.  
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Μέρος III: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι & II 
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ……………………………., προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω δηλώσει πως πληρώ του 
παρόντος Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της 
διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού                      , ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 
χχχχχχχχχχχχχχχχ, ΑΔΑ: ……………… που δημοσιεύτηκε στη σελίδα: χχχχχχ 

 

χχ/χχ/2019,   

Υπογραφή - Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

                                                                     ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ …………… 

Τόπος ημερομηνία ……………………… 

 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΧΝOΓΝΩΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MEDNICE CPV: 79952000-2» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΕΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ € 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ ΣΕ € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ € 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΕΧΝOΓΝΩΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ MEDNICE. 

CPV: 79952000-2 

   

Οικονομική προσφορά σε €  (άνευ ΦΠΑ) ολογράφως: …………………………………. 

ΦΠΑ σε € ολογράφως: …………………………………………………………………….. 

Οικονομική προσφορά σε € (με ΦΠΑ) ολογράφως: ……………………………………. 

Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 
 

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου 
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.): 

1. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ' όπου 

προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον 

πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού 

(φωτοαντίγραφο). 

2. Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή 

του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου 

(ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 

3. Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 

συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να 

προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμά εκπροσωπούν και 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 

νομικό πρόσωπο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης 

(φωτοαντίγραφα). 
Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

1. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου 

καταστατικού. 

2. Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου 

δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 

(φωτοαντίγραφο). 
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ), τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες 
(Ε.Ε.): 

1. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου 

καταστατικού. 

2. Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης τροποποίησης. 
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο: 

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 

υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 

προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή 

κοινοπραξία. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος 

εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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